
Dotazník: Teploměry  

                                                                                                                                                                                                                                            S1 z počtu 2
Poptávka/ Projekt/Č. objednávky                             Jméno / Adresa / Telefon / Е-mail                                                           Datum

Použití (krátký popis)                                                                                                                                                                Množství                                                                                                                

Rozsah údajů     od .................. do .................     °C           °F           K                jiné:........................ 

    Dvojitá škála:.................................................................................................................................................

    Speciální škála, logotyp, nadpis na číselníku, jiné.: .................................................................................

Teplota okolního prostředí     na teploměru ..................................... °C stálá nebo min.  .........................°C / max. .......................... °C

Teplota okolního prostředí     na kapilárním vedení   ...................... °C stálá nebo min. ..........................°C / max. ...........................°C

Použití vně budovy  ano                         ne

Měřící systém  bimetalický TBi       manometrický T

Rozměr tělesa (НР)  63         80            100        125         160         250

 96 x 96                    144 x 144                                      jiné: ...................................................................                                                                 

Materiál tělesa  nerez. ocel                                                                       jiné: ...................................................................  

Typ tělesa  bajonetový kroužek                  zaválcovaný kroužek   jiné: ..................................................................  

Naplnění tělesa  ano                          ne

Propojení sondy  pevné spojení (S)    s kapilárním vedením z nerez. oceli (F) délky ............... m

 S kloubovým závěsem (Gel), těleso otočné a krouživé     s ochrannou objímkou

– speciální provedení (např., ochranná objímka s polyethylenovým nátěrem, kapilární vedení ve 
smršťovací polyolefinové vrstvě a jiné.)
............................................................................................................................................................................

 vespod (pro TF s ramenem)     osové centrované (rm)

    spodní směrované                    – nalevo (wl)            – napravo (wr)          – zadní (w)   

                                                      – zadní pod tupým úhlem (wst)

    Zvláštnosti: ...................................................................................................................................................

Upevnění  bez upevnění          zadní příruba (Rh)   přední příruba (Fr)   montážní skoby (BFr)      

    kloub s ramenem (mm)            60            100        160   

 z hliníku, černý                         z hliníku leštěný       z nerez. oceli

Doplňkové zařízení     (jako pružinový svazek, ručička min. nebo max. teploty)     

    ........................................................................................................................................................................

Atesty  Výrobní atest 2.1 dle EN 10204                 Výrobní atest 2.2 dle EN 10204    

 Atest kalibrace 3.1 dle EN 10204              

    jiné: ................................................................................................................................................................  

Zvláštnosti     ........................................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................................

Sonda a ochranná objímka: viz další strana

Rubrika
8
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Sonda

Typ sondy     Manometrického teploměru A .............................              Bimetalického B ..................................       

Průměr sondy dF  6 mm      8 mm      10 mm    12 mm    13 mm        andere: ...........................

Délka sondy L nebo L1     ......................... mm

Aktivní délka (La)     ......................... mm (= senzor musí být zcela ponořen do měřeného média)

Materiál sondy  nerez. ocel                                                       jiné: ..........................................

Připojení k procesu  G ½ bzw. G ½ B       G ¾ bzw. G ¾ B      ½"NPT                      ¾ " NPT                     

 M 18 x 1,5                 M 20 x 1,5               M 24 x 1,5                 M 27 x 2            jiné: ...............

    pro A 20.1/11/ 12; A 20.3; A 20.6                    standard: .............................                  DN:  ...............

Odpovídá ochranné objímce     SF ............                    SK ..............                jiné: ...........................

Ochranná objímka (opce)

Provedení ochranné objímky     Provedení  SF ..................               SK  ..................          SL ..................           jiné: .........................  

Vnitřní průměr d1  7 mm      9 mm      11 mm     13 mm   14 mm                                         jiné: .........................  

Připojení k sondě 
teploměru N 

 G ½  neb G ½ B                          G ¾ neb G ¾ B        

 M 18 x 1,5                 M 20 x 1,5                M 27 x 2     jiné: ........................... 

Připojení k procesu  G ½        G ¾         ½"NPT   ¾ " NPT          

 M 20 x 1,5                 M 27 x 2                                        jiné: ............................

        pro SL1/11/12; SL3; SL6     Standard: ..............................          DN: .....................

 Přivařené                  připojení přírubami                                                         jiné: ..........................

     Příruba pro SF4F / SF4.1F DN .................... PN ......................         standard ..............................      těsnící plocha ..........................

Materiál ochranné objímky  nerez. ocel 1.4571   ocel 1.7335               mosaz                                        jiné: ...........................  

Celková délka ochranné 
objímky L

    L = .............................. mm                              

Délka ponořené části U 
nebo U1

    U neb U1 = ................ mm  

Atesty  Výrobní atest 2.1 dle EN 10204                   Výrobní atest 2.2 dle EN 10204

 Osvědčení (protokol) o pravosti při přejímce 3.1 dle EN 10204 pro materiál 

    (jen pro jednolité objímky a příruby)

 Atest na tlakovou zkoušku 3.1 dle EN 10204

    jiné: ............................................................................................................................................................

Zvláštnosti  Výpočet ochranné objímky pro individuální použití s atestem

Příslušenství

Spojovací hrdlo HR

Délka hrdla lv  155 mm                    165 mm                                                           jiné: ..........................................

Připojení k ochranné 
objímce

 M 18 x 1,5                G ½ B                        G ¾ B                         jiné: ..........................................

Svařovací nálitek S1

Vnitřní závit G  M 20 x 1,5                 M 27 x 2                   G ½        G ¾           jiné: .......................................... 

Svařovací nálitek S2

Ø F2 ochranné objímky  24 mm    26 mm    32 mm 

Připojovací šroubení  AV 1        AV 2 

Závit G1  G ½ B      G ¾ B    ½"NPT   ¾ " NPT        

 M 20 x 1,5                 M 24 x 1,5                M 27 x 2                       jiné: .........................................

Závit G2  G ½ neb G ½ B         G ¾ neb G ¾ B       M 20 x 1,5                    jiné: ..........................................
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