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Devreye  alma  sırasında  sorun  çıkarsa,  lütfen  garanti  haklarınızı  tehlikeye  atacak  şekilde  müdahale  etmeyiniz!

Bu  kılavuz,  kendi  güvenliğiniz  ve  maddi  hasarı  önlemek  için  uyulması  gereken  bilgiler  içermektedir.  Bu  bilgi,  bu  kılavuzda  belirtildiği  
şekilde  kullanılan  sembollerle  desteklenmektedir.

Elektrik  tesisatı  ile  ilgili  spesifikasyonlara  uyulmalıdır.

Ölçüm  sinyal  hatlarını,  şebeke  besleme  hatları  ve  veri  iletim  hatları  gibi  diğer  hatlardan  en  az  50  mm  uzakta  olacak  şekilde  yönlendirin.  
Hatların  ve  bilgisayar  ünitelerinin,  örneğin  frekans  kontrollü  pompalar  ve  yüksek  voltajlı  elektrik  hatları  gibi  güçlü  elektromanyetik  
alanlardan  300  mm  uzağa  kurulmasını  öneririz.

Bir  bilgisayar  ünitesine  bağlarken,  hacim  ölçüm  ünitesini  bağlamadan  önce  daima  sıcaklık  probunu  bağlayın.

Tanımlama  işaretleri  ve  metroloji  ile  ilgili  güvenlik  işaretleri/ana  damgalar  hasar  görmemeli  veya  çıkarılmamalıdır  –  aksi  takdirde  
sıcaklık  probu  artık  kullanılamaz!

•  Ürün  standardı  DIN  EN  60751  •  Direktif  

2014/32/EU,  Ek  I  ve  MI-004  •  Alman  Ağırlıklar  ve  Ölçüler  

Kanunu  (MessEG)  •  Alman  Ağırlıklar  ve  Ölçüler  Direktifi  (MessEV)
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Sıcaklık  probu  hatlarını  sarmayın,  bükmeyin,  uzatmayın  veya  kısaltmayın.

Kurulum  talimatlarında  listelenen  tüm  notlara  uyulmalıdır.

Bir  ısı  eşanjör  sisteminde  giriş  ve  çıkış  sıcaklığını  ölçmek  için  sıcaklık  probu  çiftlerinin  kullanımına  ilişkin  aşağıdaki  standartlar  ve  
direktifler  geçerlidir:  •  Ürün  standardı  DIN  EN  1434

Cihazı  çalıştırmadan  önce  lütfen  bu  kılavuzu  okuyun.  Bu  kılavuzu  tüm  kullanıcıların  her  zaman  erişebileceği  bir  yerde  saklayın.

Hasara  ve  kirletici  maddelere  karşı  koruma  sağlamak  için,  sıcaklık  probları  kurulumdan  hemen  öncesine  kadar  ambalajlarından  çıkarılmamalıdır.

Tüm  kurulum  ve  bakım  çalışmaları,  bu  görev  için  eğitilmiş  uzman  personel  tarafından  yapılmalıdır.
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Su  katkı  maddeleri  (korozyona  karşı  koruma  vb.)  kullanıldığında,  operatör  sıcaklık  sensörünü  takmadan  önce  yeterli  
korozyon  direnci  olduğundan  emin  olmalıdır.

Yanık  tehlikesi!

3  bölü  10

Basıncı  tahliye  etmek  için  boru  hattı  sistemini  boşaltın  veya  sıcaklık  probunun  kurulum  yerini  kapatın.

Montaj  işlemi  eğitimli  personel  tarafından  yapılmalıdır.

Uyarı  sembolleri  
DİKKAT!

Doğrudan  montajda,  sıcaklık  probu  herhangi  bir  ek  daldırma  manşonu  olmadan  boru  hattına  daldırılır.  Demontaj  sırasında  
boru  hattından  sıcak  ortamın  çıkmadığından  emin  olun.
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PLH  PROBLARI
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Avrupa  Ölçüm  Aletleri  Direktifi  2014/32/EU  (MID)  ve  Ek  MI-004'ün  metrolojik  gerekliliklerini  karşılamak  için,  sıcaklık  
probları  üç  sıcaklıkta  kalibre  edilir  ve  aşağıdakilere  uymak  için  özel  bir  matematiksel  işleme  göre  eşleştirilir:  
sıcaklık  farkları  için  toleranslar.  Sıcaklık  farkları  için  alt  sınır  3  K'dır.

PLH  ve  cep  çizimi:

Sıcaklık  probları,  korozyona  dayanıklı  bir  koruma  tertibatından  yapılmıştır.

Bu  günlerde,  en  yeni  ısı  sayaçları,  bilgisayar  ünitesi  tarafında  çeşitli  nominal  değerler  kullanır  (0  °C'deki  direnç  
değeri).  Nominal  değerler  normalde  100  Ω  (Pt100),  500  Ω  (Pt500)  ve  1000  Ω  (Pt1000)  şeklindedir.

ISOIL  Industria  Spa,  MID  onaylı  iki  farklı  PLH  probu  kullanıyor:  PT100  (67PL0001)  ve  PT500  (67PL0018).  Her  iki  prob  
da  DIN  EN  60751'e  göre  Sınıf  A'dır.

Cep  ve  probların  çizimi  herhangi  bir  bildirimde  bulunmaksızın  değiştirilebilir.

Daldırma  manşonlarına  kurulum  için  902437/10  tip  serisinden  RTD  sıcaklık  probları,  Ek  I  ve  MI-004  dahil  olmak  
üzere  Avrupa  Ölçüm  Cihazları  Direktifi  2014/32/EU  (MID)  uyarınca  tip  testine  tabi  tutulmuştur.  Eşleştirilmiş  
sıcaklık  probları,  bir  ısı  ölçer  için  bir  bilgisayar  ünitesine  bağlanmak  ve  bir  ısı  eşanjör  sisteminde  giriş  ve  çıkış  
sıcaklıkları  arasındaki  farkı  ölçmek  için  uygundur.

ORTA  VERSİYON

Machine Translated by Google



902137/10  –  830  –  1003  –  2  –  6  –  140/761  902137/10  
–  830  –  1004  –  2  –  6  –  140/761

-  830  o  0  ila  180°C

Aşağıda  belirtilen  MID  versiyonları,  MID  uyarınca  "B"  modülü  ve  DE-06-MI004-PTB015  onay  numarası  ile  Temel  tip  
#902437/10'a  sahiptir.

Ölçüm  Ek  Parçası  -  
1003

Montaj  Uzunluğu  EL  (mm)  
-  140  veya  140mm

-  824  o  0  ila  150°C

Aynı  probları  CAR  kullanımı  için  bir  test  raporu  ile  sağlayabiliriz,  bu  problar  aşağıdaki  kodlara  sahiptir  67PL1001  
(PT100)  ve  67PL1018  (PT500).

o  Ø  6mm  (Toleranslar  DIN  EN  1434-2'ye  göre)

Prob,  6mm  dış  çaplı  AISI316  şafta  sahiptir,  uzunluk  isteğe  bağlıdır.
IEC751'e  göre  kesinlik  sınıfı,  kabul  edilebilir  maksimum  basınç  4.000kPa.  Probun  kasası  IP66'dır.

Kod  Anlamı

-  1004

Ekstra  Kod  -  
761  o  

CE  ve  metroloji  işaretiyle  eşleştirilmiş  sürüm  (ilk  kalibrasyon)

o  2  telli  devrede  1  x  PT100

Problarda  bir  etiket,  tek  çiftin  kodunu  bildiriyor.  Probların  kodunu  çözmek  için  aşağıdaki  kodun  anlamını  okuyun.

DIN  EN1434  (2003)

MID  versiyonu  için  kullanılan  cebin  uzunluğu  120  mm'dir.

Burada,  mevcut  seçeneklerin  listesi  aşağıdadır:

DIN  EN  60751  -  2  uyarınca  tolerans  sınıfı

67PL0018(67PL1018)

Temel  Tip  
902437/10  o  Sürekli  kılıflı  vidalı  RTD  sıcaklık  probu,  tasarım  PL'ye  göre

o  2  telli  devrede  1  x  PT500

-

Kılıf  Çapı  D  mm  -  6

67PL0001(67PL1001)

Çalışma  sıcaklığı

A  Sınıfı

MİD  OLMAYAN  VERSİYON  

MİD  OLMAYAN  versiyon  için,  farklı  probları  farklı  çözümlerle  sağlayabiliriz.
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Standart  kodlarımız:
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1  Hava  uygulaması  için  delikli

5  2+2  KONNEKTÖR  (ÇİFT  ELEMANLI)

-  RTD100

6  3+3  KONNEKTÖR  (ÇİFT  ELEMANLI)

B.4-20mA

4  4  KONNEKTÖR

Algılama  elemanı  (-200  …  +400°C)

Proses  bağlantısı  0  
Dişsiz  1  Sabit  ½”  GM  
2  Sabit  ½”  NPT  3  Kayar  
½”  pirinç  konili  4  Kayar  

½”  inoks  konili  ve  inox  mandallı  5  
Kayar  ½”  inox  konili  ve  Teflon  mandallı  Çıkış  sinyali  A.  
Ohm

Cep  0  
Yok  1  8mm  

borudan,  L=100mm,  ½”,  40bar  2  8mm  borudan,  
L=100mm.  ½”,  350bar  Raporlar/Sertifikalar  A.  Yok  B.  

CAR  uygulaması  için  kullanılan  Accredia  referanslı  (2  puan)  
test  raporu.

-  RTD1000

JJ

C.  4-20mA  Atex  EeXia  sertifikalı

Durum  B  DIN  B

-  RTD500

A.  A  B.  

1/3  DIN  C.  1/5  
DIN  D.  1/10  
DIN  Bağlantı

D.  4-20mA  +  HART  Atex  EeXia  sertifikalı

Eski  ATEX  EeXia

D.  Çift  seçimi  +  Test  raporu  E.  3  puanlık  
Accredia  Sertifikası  F.  5  puanlık  Accredia  
Sertifikası  Yürütme  0  Sıvılar  için  standart  

kapalı.
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Tolerans  Sınıfı

ADPE  CASE  ile  AD  ATEX

3  3  KONNEKTÖR

PVC

C.  Çift  seçimi

2  2  KONNEKTÖR

M  Mignon

PLH  PROBES_D_E_2021_06_REV.0.pdf

KOD  ÖRNEĞİ
L=240-

kod: RTD500  -  A  -  4  -  B  -  0  -  A  - -  C  -  0  -  LP=220

Tanım:

1
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Çıktı:

0°C'de  500ohm

Ohm

Sıvı  için  kapalı  standart  prob

Proses  bağlantısı:  Dişli  olmadan

İncelemek,  bulmak:

uzunluk/cep:

A

borudan  dn8mm  L=100mm  1/2"  -  40  bar

Prob=240mm-Cep=220mm

Cepler:

Sınıf:

4  konektör

Raporlar:

Bağ:

eşleştirilmiş

B

sonda

Dava:

Prob  tipi:
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ESKİ  KOD  AÇIKLAMA

İSTİSNALAR

4=  Bağlanabilecek  kablo  sayısı

Tüm  PLH  probları,  enerji  hesaplaması  için  eşleştirilmiştir  ve  IEC751'e  göre  "B"  sınıfıdır.  
Prob'un  şaftı  genellikle  cebe  daldırma  değerinden  en  az  20  mm  daha  uzundur.

PLH-2-4-Pxxx-Poxxx

Pt500  termistör,  220  mm  prob  mili  ve  200  mm  cep  daldırmalı  PLH  probları  (eşleştirilmiş)

Poxxx=  Cebe  daldırma  (mm)

PLH-2-4-P220-PO200

Her  ikisi  de  IEC751'e  göre  bir  termoelemt  Pt500  sınıfı  "A"  kullanıyor.
PLH-2-4-P100-PO100  Coppia  sonde  PT500  classe  B  4  fili  con  pozzetti

2=  Pt500  termistör

PLH-1-4-Pxxx-Poxxx

4=  Bağlanabilecek  kablo  sayısı

-67PL0020

PLH=  Cep  gerekli;  "L"  yazın ;  Başlı  _

-67PL1073

1=  Pt100  termistör

Poxxx=  Cebe  daldırma  (mm)

PLH-2-4-P100-PO100  Coppia  sonde  PT500  classe  B  4  fili  con  pozzetti    
PLH-2-4-P100-PO100  Çift  problar  PT500  class  B  4  telli  cepli

Pxxx=  Prob  'şaft  uzunluğu  (mm)

PLH=  Cep  gerekli;  "L"  yazın ;  Başlı  _

Pxxx=  Prob  'şaft  uzunluğu  (mm)

PLH-2-4-P70-PO50  Coppia  sonde  PT500  classe  A-4  fili  con  pozzetti    
PLH-2-4-P70-PO50  Eşleştirilmiş  problar  PT500  class  A  4  telli  cepli  o

Örnekler:

-67PL0020
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Bağlantı  kablosu  sıcak  boruların  yanına  döşenmemeli  veya  etrafına  sarılmamalıdır,  çünkü  iki  telli  teknoloji  
kullanan  sıcaklık  probları  için  hat  direnci  ve  sıcaklığa  bağlılığı  ölçüm  sonuçlarında  dikkate  alınır.

Sıcaklık  probu  çifti  bir  bilgisayar  ünitesine  bağlıysa,  probun  nominal  değerinin  işlem  yapan  bilgisayar  
ünitesininkiyle  eşleştiğinden  emin  olun.

Endüktif  etkiyi  önlemek  için  bağlantı  kablosu  sarılmamalıdır.

Bir  bağlantı  kablosu  seçerken,  kılıf  malzemesinin  eskimeye  karşı  yeterince  dirençli  olduğundan  emin  olun.  
Bağlantı  kablosunun  dış  çapı,  terminal  kafasına  kablo  girişi  için  güvenli  bir  yalıtım  olacak  şekilde  seçilmelidir  
(terminal  kafası  şekli  J:  dış  çap  4  ila  9  mm;  terminal  kafası  şekli  B:  dış  çap  5  ila  12,5  mm).

Montaj  sırasında  bağlantı  kablosu  kısaltılmamalı  veya  uzatılmamalıdır,  çünkü  bu  toleranslara  uygunluğu  
olumsuz  etkiler  (iki  telli  teknoloji  için).

o  Probun  mil  uzunluğu  120  mm'dir.  

İki  telli  teknolojide  bağlantı  kabloları  için  maksimum  uzunluk,  iletken  kesitine  ve  DIN  EN  1434-2'ye  göre  
nominal  değere  bağlıdır.  Hesap  makinesine  bağlanabilecek  izin  verilen  maksimum  uzunluk  daha  düşük  bir  
değere  sahipse,  bu  değer  geçerlidir  (tip  inceleme  sertifikasından  alınacak).

Sıcaklık  probu,  her  durumda  minimum  daldırma  derinliğinden  daha  büyük  olan  yeterli  bir  daldırma  
derinliği  garanti  edilecek  şekilde  boru  hattına  monte  edilmelidir.

Başarılı  montajın  ardından,  sıcaklık  probları  bir  conta  ile  manipülasyona  karşı  emniyete  alınmalıdır.  Bunun  için  
terminal  başlığındaki  sabitleme  vidasında  conta  delikleri  veya  özel  conta  halkaları  bulunur.  Sızdırmazlık  seti  parça  
no.  00650727.

  PLH-2-4-P100-PO100  Eşleştirilmiş  problar  PT500  sınıf  B  4  telli,  cepli

Ayrıca,  vidalama  sırasında  prob  ucunun  veya  daldırma  manşonunun  hasar  görmesini  önlemek  için  kurulum  yerinin  
yeterince  derin  olduğundan  emin  olun.
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KURULUM  ÖNERİLERİ
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BEND'TE.

DİK  PROB  Dn65 DN DN250  
70mm  SICAKLIK  BOSS  İLE,  

EKSENE  DİK  VE  AYNI  DÜZLEMDE  PROB  EKSENİ  İLE  KURULUM.

DN:15,20,25,32  ve  40  
KÜRESEL  VANA  KULLANIN,  PROB  EKSENİ  BAĞLANTI  EKSENİNE  DİK  VE  AYNI  DÜZLEMDEDİR.

DN 50  

45°  SICAKLIK  BOSS  İLE,  AKIŞA  KARŞI  KURULUM

DİŞLİ  BORU  RAKORUNDA.

AÇILI  PROBLAR.

Tesisatla  ilgili  ek  ölçüm  hatalarını  en  aza  indirmek  için,  gidiş  ve  dönüşteki  sıcaklık  probları  aynı  şekilde  takılmalıdır.  Bu,  
kullanılan  boru  çapları  ve  montaj  fitingleri  ve  minimum  daldırma  derinliğinden  daha  büyük  olması  gereken  aynı  daldırma  
derinliği  seçimi  ve  dış  ısı  yalıtımı  için  geçerlidir.  Bunun  amacı,  kurulum  konumuna  bağlı  olası  ölçüm  sapmalarının,  fark  
belirlenirken  ilk  yaklaşımda  iptal  edilmesini  sağlamaktır.

DN 50  

70mm  SICAKLIK  GÖVDESİ  İLE  BENDE  MONTAJ,  AKIŞA  KARŞI,  BORU  BALTANASI  İLE  ÇATIŞAN  PROB  EKSENİ
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Distribütörlerimizin  tam  listesini  bulmak  istiyorsanız  aşağıdaki  bağlantıdan  
erişebilirsiniz:  https://www.isoil.it/en/

ISOIL  INDUSTRIA  SpA

Herhangi  bir  materyali  iade  etmeden  ÖNCE  lütfen  şu  e-
posta  adresinden  HİZMETİMİZ  ile  iletişime  

geçin:  isomagservice@isoil.com

HİZMETMERKEZ  OFİS
Via  Fratelli  Gracchi,  27  

20092  Cinisello  Balsamo  (MI)
Tel  +39  02  66027.1  

Faks  039  026123202  sales@isoil.it

isomagservice@isoil.it

Ürünlerinin  sürekli  teknik  olarak  geliştirilmesi  nedeniyle,  üretici  bu  belgede  yer  alan  
bilgileri  önceden  haber  vermeksizin  değiştirme  ve/veya  değiştirme  hakkını  saklı  tutar.
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