
V ponuke spoločnosti PPA ZEPAX sa nachádza aj kompletná skupina
snímačov teploty bez ochrannej armatúry, ktoré spoločnosť ZPA Nová
Paka uviedla na trh tento rok. Medzi ne patria tzv. plášťové snímače te-
ploty, a to nielen termoelektrické, na ktoré sme zvyknutí už z minulos-
ti, ale aj snímače odporové. Všeobecne je známe, že požiadavky rýchlej
teplotnej reakcie a vysokej mechanickej odolnosti sú v oblasti snímačov
teploty prinajmenšom protichodné. To však pri plášťových snímačoch
neplatí. Technológia výroby plášťového vedenia – základu snímača, kto-
rou sa súčasne spracovávajú plášť, izolačné médium aj samotné vodiče,
totiž zabezpečuje kompaktné vyhotovenie stonky s maximálnou odol-
nosťou vodičov proti mechanickému poškodeniu spôsobenému vply-
vom opotrebovania. Stena plášťa, ktorý je vyrobený z nehrdzavejúcej

ocele alebo z inconelu, je veľmi tenká (rádovo 0,1 mm), a napriek to-
mu je vďaka technologickému spracovaniu tvarovaním dostatočne pev-
ná, aby dokázala ochrániť vedenie a termočlánok. Snímače tak aj bez
ochrannej armatúry disponujú veľmi vysokou mechanickou odolnosťou
pri rýchlej reakcii na zmenu teploty. K tomu pristupuje ďalšia, pri sní-
mačoch teploty nie celkom zanedbateľná vlastnosť – dlhodobá stálosť
izolačného odporu. Táto vlastnosť do značnej miery limituje životnosť
snímačov teploty a možnosť ich skladovania. Významnou vlastnosťou je
tiež možnosť tvarovania meracej stonky, a to hlavne pri malých prie-
meroch, takže tieto snímače možno použiť aj na komplikovaných me-
racích miestach tam, kde by použitie štandardného priameho snímača
nebolo možné. Preto sa tieto snímače bez ochrannej armatúry s úspe-
chom využívajú tam, kde sa požadujú:
• krátky čas teplotnej reakcie,
• malé rozmery a ohybnosť snímača,
• vysoká mechanická odolnosť proti otrasom a vibráciám,

• vysoký izolačný odpor pri normálnej teplote okolia a pri vysokých te-
plotách,

• všeobecná odolnosť proti korózii, odolnosť proti korózii pod napä-
tím,

• dobrá odolnosť proti medzikryštalickej korózii aj pri zváraní, proti
ťažkým olejovým produktom, pare, výfukovým plynom a oxidácii.

Typové rady odporových a termoelektrických snímačov teploty bez
ochrannej armatúry sa vyrábajú v rôznych veľkostiach a vyhotoveniach
a navyše tieto snímače sú vďaka svojej technologickej flexibilite schop-
né splniť akékoľvek požiadavky zákazníka.

Bližšie technické informácie o týchto snímačoch nájdete na stránkach
výrobcu www.zpanp.cz a v prípade záujmu o konzultácie alebo ob-
chodné informácie kontaktujte obchodné oddelenie spoločnosti PPA
ZEPAX, s. r. o.
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