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pOpis a pOužití
tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných 
látek ve  venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová hlavice je opatřena 
kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. stan-
dardní teplotní rozsah použití snímačů je -50 až 100 °C. snímače je možné použít 
pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními sig-
nály uvedenými v tabulce technických parametrů. snadná montáž snímačů teploty 
je zajištěna díky jedinečnému designu „s hlavice“ společnosti seNsIt s.r.o.
snímače jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

přísluŠenství
- připojovací konektor CoNeC 43-00092
- propojovací kabely s konektorem přímým Rkt popř. pravoúhlým RkWt

prOhláŠení, certiFikace, kalibrace
Výrobce vydává eu prohlášení o shodě.  
kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která 
se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů 
a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. 
Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři seNsIt s.r.o. (dle 
požadavků normy čsN eN Iso/IeC 17025) nebo v akl.

upozornění: snímače teploty s výstupním signálem 4–20 ma 
a s frekvenčním výstupem je možné dodat jen ve variantě a.

varianta b

varianta a

technické parametry
ZáklaDNÍ úDaJe

typ snímače 
(k – s konektorem)

Ns 110x
Ns 110xk

Ns 111x
Ns 111xk

Ns 112x
Ns 112xk

Ns 310x
Ns 310xk

Ns 311x
Ns 311xk

typ čidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891 Ni 10000/5000 Ni 10000/6180
Měřicí rozsah -50 až 100 °C
Max. ss měřící proud 1 ma 1 ma 1 ma 0,3 ma 0,3 ma

typ snímače 
(k – s konektorem)

Ns 113x
Ns 113xk

Pts 110x
Pts 110xk

Pts 210x
Pts 210xk

Pts 310x
Pts 310xk

hs 110x
hs 110xk

typ čidla T1 = Ni 2226 Pt 100/3850 Pt 500/3850 Pt 1000/3850 termistor NTC 20 kΩ
Měřicí rozsah -50 až 100 °C
Max. ss měřící proud 0,7 ma 3 ma 1,5 ma 1 ma 1 mW *)
*) maximální příkon

typ snímače 
(k – s konektorem)

Ns 510a
Ns 510ak

Ns 710x
Ns 710xk

Ns 810a
Ns 810ak Poznámka

typ čidla Pt 1000/3850 Pt 1000/3850 Pt 1000/3850

Výstupní signál 4 až 20 ma 0 až 10 V
1 až 5 kHz
2 až 10 kHz
3 až 15kHz

standardní měřící rozsahy**)

-30 až 60 °C -30 až 60 °C
Libovolný 
měřící rozsah,
 min. rozpětí 50 °C

teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C;
teplota v okolí hlavice snímače 
NS 810a(K) -30 až 70 °C

0 až 35 °C 0 až 35 °C
0 až 100 °C 0 až 100 °C
0 až 150 °C 0 až 150 °C

Napájecí napětí (uNaP) 11 až 30 V DC 15 až 30 V DC 8 až 30 V DC
doporučená hodnota 24 V DC; 
doporučený zdroj 12 V DC pro NS 810a(K)  
axima axSP3P02012

Zatěžovací odpor Rz
150 Ω pro UNaP = 12 V
700 Ω pro UNaP  = 24 V

> 10 kΩ > 1 kΩ

Výstupní signál při přerušení čidla > 24 ma > 10,5 V Nastavitelný 
(< dolní rozsah nebo 
> horní rozsah)Výstupní signál při zkratu čidla < 3,5 ma ~ 0 V

Poznámka: x = varianta a nebo varianta B

**) Na základě požadavku zákazníka je možné zajistit zakázkový měřící rozsah v rozmezí od -40 do 150 °C, přičemž minimální rozpětí rozsahu musí být 35 °C 
       (např. - 20 ÷ 15 °C; -30 ÷  80 °C apod.)
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ostatNÍ PaRaMetRy

třída přesnosti
Ni čidla: tř. B, t = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; t = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; 
Pt čidla: tř. B dle ČSN eN 60751, t = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C 
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C

Chyba měření  Ns 510a(k), Ns 710x(k) a Ns 810a(k)
NS 520 a ± 1,5 ° v závislosti na rychlosti proudění vzduchu 
NS 710 a 0,6 % z rozsahu; min 0,5 °C
NS 810a(K) 0,5 °C pro rozpětí < 100 °C, < 0,6% z rozsahu pro rozpětí > 100 °C

Zapojení snímačů dle schéma zapojení

Délka stonku (varianta a) výstup odporový a napěťový 0 až 10 V:  25 mm
výstup proudový 4 až 20 ma:  50 mm

Doba odezvy τ0,5 < 9 s (v proudícím vzduchu 1 m.s-1) – varianta a
τ0,5 ≤ 30 s (v proudícím vzduchu 1 m.s-1) – varianta B

Doporučený průřez vodičů – snímače s průchodkou 0,35 až 1,5 mm2

typ konektoru v hlavici – snímače s konektorem RSFM4 - Lumberg
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkost < 85 %
stupeň krytí IP 65 dle ČSN eN 60529
Materiál stonku nerezová ocel DIN 1.4301- varianta a
Materiál hlavice POLYaMID

Pracovní podmínky
teplota okolí: -50 až 100 °C;  -30 až 70 °C s převodníkem;  -30 až 70 °C s frekv. výstupem
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosférický tlak: 70 až 107 kPa

hmotnost cca 0,15 kg

schéma zapOjení
sNÍMače s PRůChoDkou: sNÍMače s koNektoReM:

s odporovým výstupem s odporovým výstupem

sNÍMače s PRůChoDkou:

s převodníkem   s frekvenčním výstupem

 Ns 510a Ns 710x  Ns 810a

sNÍMače s koNektoReM:

s převodníkem   s frekvenčním výstupem

 Ns 510ak Ns 710xk  Ns 810ak

rOzměrOvý náčrt
snímače s konektorem                snímače s průchodkou
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mOntáž snímače a jehO Obsluha
sNÍMače s PRůChoDkou: Před připojením přívodního kabelu je nutné pomocí plochého šroubováku odklopit víčko plastové hlavice. Přes uvol-
něnou průchodku se do svorek připojí přívodní kabel podle schématu zapojení. Doporučený průřez vodičů je 0,35 až 1,5 mm2 a vnější průměr kabelu 
kruhového průřezu 4 až 8 mm. Pro zajištění stupně krytí IP 65 je nutné po připojení přívodního kabelu dotáhnout průchodku a nasadit zpět víčko.

sNÍMače s koNektoReM: k připojovacímu konektoru RsFM4, který je součástí hlavice snímače, se připojí přívodní kabel s odpovídajícím ko-
nektorem. Jako příslušenství ke snímači může být dodán samostatný propojovací konektor CoNeC 43-00092 nebo přívodní kabel délky 5 m s přímým 
konektorem Rkt, nebo pravoúhlým konektorem RkWt. Pro zajištění stupně krytí IP 65 je nutné překontrolovat správné dotažení konektorů a za-
klapnutí víčka snímače. V případě, že přívodní kabel je veden v blízkosti vodičů s vysokým napětím, nebo takových, které napájejí zařízení vytvářející 
rušivé elektromagnetické pole (např. induktivní zařízení), je nutné použít stíněný kabel. otvory pro montáž plastového držáku se vrtají dle rozmě-
rového náčrtu, na kterém jsou vyznačeny průměry otvorů a vzdálenost jejich středů. Po montáži a připojení na navazující elektrické měřicí zařízení je 
snímač připraven k provozu. snímač nevyžaduje speciální obsluhu a údržbu. Pracovní poloha je libovolná, průchodka by však neměla směřovat nahoru.
snímače se montují dvěma způsoby: a) přímo na rovnou plochu pomocí dvou šroubů nebo vrutů Ø 4 mm v otvorech v rozích hlavice – k potřebné 
délce pro připevnění k podkladu je nutno přičíst 13 mm (vzdálenost k přepážce v hlavici); b) pomocí bočního držáku, který se připevní např. na stěnu 
dvěma šrouby nebo vruty do Ø 4,5 mm.

mOdiFikace a zakázkOvé Úpravy
u staNDaRDNě VyRáběNýCh sNÍMačů Je MožNé uPRaVIt tyto PaRaMetRy:
–  možnost zapouzdření dvou čidel teploty  
–  možnost zapouzdření nestandardních čidel teploty (Dallas, tsic, kty, sMt, aj.) 
–  třída přesnosti a (s výjimkou čidel Ni 10000/5000, Ni 10000/6180, t1 = Ni 2226, termistor NtC 20 kΩ) 
–  možnost tří nebo čtyřvodičového zapojení
–  možnost zajištění zakázkových rozsahů pro varianty snímačů s převodníkem
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