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Ansamblu termorezistenţă – adaptor

I. Generalităţi
Ansamblul termorezistenţă – adaptor asigură compensarea cablurilor de
legătură generând la ieşire un semnal unificat proporţional cu temperatura
măsurată.
Ansamblul este format dintr-o termorezistenţă, care prin construcţie este
prevăzută obligatoriu cu cutie de borne din aluminiu şi un adaptor montat în
cutia de borne, condiţie care în situaţia măsurării de temperaturi relativ mari
poate fia sigurată printr-o bună izolaţie termică faţă de mediul de măsurat.
II. Caracteristici tehnice
Conectare: pedouă
douăfire
fire
Conectarepe
Semnal de ieşire: 2 – 10 mA (min. 1.8 mA; max. 15 mA) sau
4 – 20 mA (min. 3.5 mA; max. 30 mA).
Input: termorezistenţă Pt 50 (W 100=1.385); Pt 100 (W 100=1.385); Pt 50
= 100=1.391); Pt 100 (W 100=1.391); termorezistenţă cupru.
(W
Compensare: cabluri de legătură până la R = 20 Ω.
Reglaj: “ZERO” ± 10%; “cap scală” ± 20 %.
Alimentare: 12…36 V c.c.
Rezistenţa de sarcină maximă: RL=(Ua – 12)/0.02.
Eroarea datorată variaţiei tensiunii Ua: <0.005 % / 1V.
Clasa de precizie : 0.5 % cap scala. Clasa de precizie include eroarea
termorezistenţei, eroarea de bază, repetabilitatea,
reproductibilitatea, autoîncălzirea adaptorului.
Temperatura de funcţionare: -25 oC…+85 oC.
Deriva cu temperatura: max. 0.02 % / 1 oC.
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III. Codificarea produsului
Ansamblul se simbolizează printr-un grup de două litere (RA) urmat de
zece cifre repartizate pe 8 nivele (sistem zecimal în opt), cifre a căror
semnificaţie este similară termorezistenţelor:
RA xx . x . xx . x . x . x . x . x
Beneficiarul va preciza domeniul de lucru al ansamblului pentru utilizarea
adaptorului corespunzător.
Important! La distrugerea sau înlocuirea termorezistenţei beneficiarul
poate refolosi adaptorul realizând obligatoriu calibrarea ansamblului.

IV. Instrucţiuni de montaj şi utilizare
Montarea adaptorului se poate face şi de către utilizator atât în cutia de
borne a termorezistenţei, dacă temperatura în aceasta nu depăşeşte 85 oC,
cât şi în tablouri sau cutii electrice.
Termorezistenţa se va conecta la adaptor conform prescripţiilor de pe
placa de borne superioară.
Conectarea la sursa de alimentare şi receptorul înseriat (indicator,
înregistrator, regulator, calculator etc.) se va face cu un cablu cu două fire,
acestuia neimpunându-i-se condiţii deosebite (pot fi folosite şi cablurile de
compensaţie uzate cablate aflate în instalaţiile utilizatorului.
Posibilităţile de defectare a adaptorului datorită greşelii utilizatorului sunt
minime deoarece acesta are protecţie la conectarea inversă a alimentării şi
limitarea curentului la circa 30 mA, protejând astfel atât sursa cât şi aparatura
conectată în serie.
Exemplu de conectare

