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TEMPERATUURIANDURID TA2 Pt100 
  
Plaatina takistuslikud temperatuuriandurid TA2 Pt100 on ettenähtud 
kasutamiseks vedelike ja gaaside temperatuuri täpseks mõõtmiseks.  
 
Töö põhimõte 
 

Keskkonda paigaldatud temperatuurianduri elektriline väljundtakistus R on sõltuv 
keskkonna temperatuurist. Seega, mõõtes temperatuurianduri takistuse, saab 
määrata täpselt keskkonna temperatuuri väärtuse T. 
Temperatuurivahemikus 0 kuni +200 °C kehtib valem:  
 

 T = A⋅⋅⋅⋅R4 +B⋅⋅⋅⋅R3 +C⋅⋅⋅⋅R2 + D⋅⋅⋅⋅R +E, 
 

kus R on mõõdetud takistus, Ω, 
ning tegurite A, B, C, D ja E väärtused on: 
 

 
 

A B C D E 
 
-0.000000019 

 
0.000009706 

 
-0.000797136 

 
2.502715563 

 
-250.085177284 

 
AS TEPSO labor kalibreerib temperatuuriandurid vahemikus 0 kuni +200 °C kliendi poolt valitud mõõtepunktides. 
 

TA2 Pt100 paarid, mis on ettenähtud kasutamiseks temperatuuride vahe mõõtmiseks (näiteks soojusarvestite 
koosseisus), valib AS TEPSO labor viisil, mis garanteerib temperatuuride vahe mõõtmise mõõteveaga ±0,1°C üle kogu 
soojusarvesti mõõtepiirkonna.  
Tundlikke elementidena on temperatuuriandurite valmistamisel kasutatud firma EKOREG  keraamilisi plaatina 
elemente. Temperatuuriandurid omavad Eesti tüübikinnitust. 
 
Tehnilised andmed 
 

Parameeter Väärtus 
Mõõdetava keskkonna temperatuur, °C -50 kuni +200 
Ümbritseva keskkonna temperatuur, °C -40 kuni +50 
Metroloogiline klass dokumendi IEC 751 alusel B 
Minimaalne paigaldussügavus, mm 40 
Isolatsioonitakistus korpuse suhtes, MΩ 100 

 
Temperatuuriandur omab klemmühendust, mis lubab teda kasutada nii neljajuhtmelise (liinitakistus kompenseeritakse) 
kui ka kahejuhtmelise elektrilise ühendusskeemiga seadmetes temperatuurianduritena.  
 
Gabariitmõõdud 

Paigaldustasku nipli ja rõngastihendiga  
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Temperatuurianduri paigaldusnäited 
Soojusarvesti koosseisus torudele kuni DN50 mm: 
 

 
 

Torudele tingläbimõõduga DN25, 32,40, 50 paigaldatakse temperatuuriandur nurga all α=90° toru telgjoone suhtes 
paigaldusliitmiku abil, mille pikkus on L (vt. joon., tabel). 
Toru põlvedes paigaldatakse andur pikki toru telgjoont küttevee liikumise suunale vastu paigaldusliitmiku abil, mille pikkus 
L=26mm (mõõt telgjoonest). 
Temperatuuriandur tuleb paigaldada vertikaalselt ( lubatud kõrvalekalle kuni 30°). Anduri temperatuuritundlik termoelement 
(vt. gabariitmõõdud) peab asetsema võimalikult lähedal toru telgjoonele. Paigaldustasku uputatav osa peab olema kogu 
pikkuses kontaktis mõõdetava keskkonnaga. 
Torusse tuleb teha ava, mille läbimõõt on võrdne paigaldusliitmiku välisläbimõõduga. Paigaldusliitmik küttevee torule 
keevitatakse pideva keevisõmblusega liitmiku ja toru kontaktpinda. Paigaldustasku ühendatakse paigaldusliitmikuga 1/2” 
keermesühendusega. 
Paigaldustasku konstruktsioon ei nõua temperatuurijuhtiva pasta või õliga täitmist. Temperatuuriandur asetada 
paigaldustaskusse põhjani ja fikseerida paigaldustasku nipliga. Küttevee toru koos paigaldusliitmikuga isoleerida 
soojusisolatsiooni abil. 
Andurid tuleb paigaldada sisenevale ja väljuvale torule sarnaselt, nende paigaldustaskud ja niplid peavad omama identset 
konstruktsiooni. Paigaldustaskute uputatav osa peab olema kogu pikkuses kontaktis mõõdetava keskkonnaga. 
 

Soojusarvesti koosseisus torudele alates DN65 
Torudele tingläbimõõduga üle DN50 paigaldatakse termoandur nurga all α=90° toru telgjoone suhtes, kaldega vee liikumise 
suunas või siis torujuhtme põlve (parim variant). 

   

Lubatud paigaldusviisid on toodud joonisel (pos. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M). Paigaldus anduri klemmkarbi suunaga alla 
(pos. E, N) ei ole soovitav. 
 Vajadusel tuleb kasutada pikemat taskut, mille korral temperatuurianduri tundlik osa asuks võimalikult toru telgjoone 
läheduses. 
 

Garantii 
 

AS TEPSO tagab temperatuurianduri TA2 Pt100 ja nende valitud paaride tõrgeteta töö 3 aasta vältel pärast müüki. 
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