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Společnost Krohne (zal. roku 1921) pat-
ří dlouhodobě mezi světové výrobce moder-
ních a spolehlivých měřicích přístrojů a je 
osvědčeným dodavatelem kvalitní techniky 
v oboru měření a regulace průtoku a hladi-
ny. V roce 2006 společnost Krohne koupi-
la švédského výrobce Inor Process AB (zal. 
roku 1939), firmu s dlouholetou tradicí ve 
výrobě snímačů teploty. Tím se společnost 
Krohne také zařadila mezi světové výrob-

ce v oboru odporových a termoelektrických 
snímačů teploty a elektrických převodníků 
pro ně. Byla to právě firma Inor, která v roce 
1974 jako první na světě zkonstruovala a za-
vedla do používání převodník umístěný v hla-
vici snímače teploty.

V článku jsou představeny průmyslové 
snímače teploty modelové řady OptiTemp, 
které nyní společnost Krohne dodává k po-
užití v technologických celcích nejčastěji.

Měřicí vložka TR/TC100

Základem snímačů teploty modelové řady 
OptiTemp je plášťová měřicí termoelektrická 
nebo odporová vložka TR/TC 100 (obr. 1), vy-
ráběná se stonkem o průměru 3 nebo 6 mm.

V termoelektrické verzi je vložka osa-
zena termočlánkem J nebo K a standardně 
je dodávána ve třídě přesnosti 1 podle ČSN 
EN 60584-2.

Průmyslové snímače teploty KROHNE INOR

V odporové verzi vložka obsahuje měřicí 
čidlo teploty typu Pt100, tenkovrstvé nebo vi-
nuté z drátu, ve třívodičovém nebo čtyřvodi-
čovém zapojení. Vstupní kontrole čidel teplo-
ty pro vložky TR100 je ve výrobním závodě 
věnována mimořádně velká pozornost a jsou 
vybírány na specializovaném, zcela automa-
tizovaném pracovišti. Měřicí vložky díky 
tomu vykazují velkou spolehlivost a přes-

nost. S tenkovrstvými odporovými čidly je 
tak běžně dosahováno nejen toleranční tří-
dy A podle IEC 60751 pro rozsah teplot –50 

až +300 °C, ale i 1/3 
DIN B pro rozsah 
teplot 0 až +150 °C. 
Při osazení vložky 
vinutými odporový-
mi čidly je možné 
dosahovat toleranč-
ní třídy 1/10 DIN B 
a v případě speciál-
ního výběru a ově-
ření vinutého čidla 
až třídy Inor Premi-
um Grade. Toleranč-
ní meze jednotlivých 
uvedených tříd přes-
nosti odporových či-
del souhrnně ukazuje 
graf na obr. 2.

Kombinací netra-
diční konstrukce mě-

řicího konce vložky, kdy měřicí čidlo je líco-
váno přímo do zhutněného izolačního mate-
riálu, a dokonalé technologie její výroby na 
laserových svařovacích automatizovaných 
pracovištích je dosaženo mimořádné vibrační 
odolnosti vložky jako celku. Ta je standard-
ně ověřována v souladu s ČSN EN 60751 
s garancí třídy odolnosti tzv. vibration pro-
of v podmínkách režimu zvýšeného zatíže-

Společnost Krohne nabízí široce variabilní řadu odporových a termoelektrických sníma-
čů teploty OptiTemp TRA/TCA, vhodných k použití ve standardních i náročných úlo-
hách měření teploty v průmyslu.

Obr. 1. Měřicí vložka TR/TC100 s keramickou 
svorkovnicí (nalevo) a s převodníkem TT30C 
(napravo) 
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Obr. 2. Toleranční meze měřicích vložek TR100 pro čtyři dodávané 
třídy přesnosti

Obr. 3. Převodníky Krohne Inor pro odporové a termoelektrické snímače teploty v provedení 
do hlavice a na lištu DIN



Stejná přesnost měření a maximální stabilita po dobu několika let?
Odpovědí je OPTITEMP TT 51 od firmy KROHNE.
Již více než 90 let je název firmy KROHNE synonymem pro maximální přesnost a spolehlivost 
v oblasti měřicí techniky. Nový převodník teploty OPTITEMP TT 51 pokračuje v této dlouhé 
tradici v oblasti průmyslového měření teplot.

OPTITEMP TT 51 nabízí vysokou přesnost 0,05 % z měřicího rozpětí a mimořádnou stabilitu 
0,05 % z měřicího rozpětí – tedy pouze čtvrtinu odchylky dosahované srovnatelnými převodníky.

Této spolehlivosti je dosahováno díky robustní konstrukci a dvěma vstupům pro snímače s 
možností detekce odchylky. Vnější vlivy jako teplota prostředí, vibrace a vlhkost nemají na 
měření téměř žádný vliv.

Diagnostika znamená další přínos ke zvýšení provozní bezpečnosti: OPTITEMP TT 51 nabízí 
maximální spolehlivost díky možnosti zálohování snímače a unikátní funkci SmartSense pro 
monitorování izolačního odporu, která umožňuje detekci přítomnosti vlhkosti v teploměrné 
jímce. V souladu se schválením SIL2 podle (ČSN) IEC 61508 je přístroj rovněž velmi vhodný 
pro dlouhodobé použití v aplikacích spojených s bezpečností.

KROHNE – Průmyslové měření je náš svět.

Další podrobnosti najdete na internetových stránkách.

Přesnost, 
která nepodléhá časukterá nepodléhá času
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Obr. 5. Skupina snímačů teploty OptiTemp TRA/TCA-x3x podle 
norem DIN pro náročné průmyslové provozní podmínky

Obr. 4. Skupina snímačů teploty OptiTemp TRA/TCA-x1x, 
určených pro běžné provozní podmínky v průmyslu

ní vibracemi s amplitudou zrychlení 10 g po 
dobu 150 h.

Průmyslové snímače teploty OptiTemp 
v provedení TRA a TCA

Průmyslové snímače teploty řady Op-
tiTemp jsou vyráběny ve variantě odporo-
vé (TRA) i termoelektrické (TCA). U téměř 
všech snímačů řady Opti-
Temp jsou použity měřicí 
vložky TR/TC 100 v odpo-
vídajícím provedení. Modu-
lární koncepce snímačů řady 
OptiTemp umožňuje při-
způsobit parametry výrob-
ku v maximální možné míře 
požadavkům zákazníka.

Kombinovat lze navzá-
jem celkem dvanáct růz-
ných typů hlavic, osm typů 
jímek a dvacet různých pro-
vedení provozního mecha-
nického připojení. Napros-
tou většinu těchto snímačů 
lze použít i v prostředí s ne-
bezpečím výbuchu. K li-
nearizaci a převodu přiro-
zeného termoelektrického nebo odporové-
ho signálu z čidla snímače na unifikovaný 
proudový, napěťový nebo digitální signál lze 
použít vhodný z jedenácti různých typů pře-
vodníků dodávaných v různých provedeních 
k montáži jak do hlavice snímače, tak i do 
krabice nebo na lištu DIN (obr. 3). O někte-
rých konkrétních typech těchto převodníků 
již bylo referováno dříve (viz např. Automa 
č. 2/2014, str. 38–39).

Z uvedených počtů dostupných typů zá-
kladních komponent je zřejmé, že v rámci 
řady OptiTemp je možné sestavit průmyslo-
vý snímač teploty skutečně „na míru“ kon-
krétní měřicí úloze v následujících základ-
ních kategoriích.

Standardní použití: OptiTemp TRA/ 
/TCA-x1x, -x2x

Průmyslové snímače teploty řady Opti-
Temp kategorie VTS1, zahrnující skupiny 
TRA/TCA-x1x (obr. 4) a TRA/TCA-x2x, jsou 
určeny ke standardnímu průmyslovému mě-
ření teploty kapalin, par a plynů v potrubích 
a nádržích při malých a středních tlacích 

osazeny několikadílnými nebo monolitickými 
jímkami podle normy DIN 43772 určenými 
pro náročné podmínky. Jímky jsou standard-
ně vyráběny z oceli 316Ti nebo 316L a je-
jich smáčené části lze na přání opatřit spe-
ciálními nástřiky odolnými proti působení 
konkrétních chemických látek a antiabraziv-
ními návary, popř. lze jímky vyrobit ze spe-
ciálních materiálů.

Odporové snímače OptiTemp jako 
stanovená měřidla

Odporové snímače teploty řady OptiTemp 
všech již uvedených skupin prošly náročnými 
zkouškami v Českém metrologickém institutu 
a disponují certifikátem schválení typu měři-
dla č. TCM 321/16-5361 k použití podle přílo-
hy vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu  
č. 345/2002 Sb. ve znění platných předpisů 
jako párované snímače teploty stanovených 
měřidel a sestav pro měření tepla a chladu. 
Současně disponují i certifikátem schvále-
ní typu měřidla k použití jako součást stano-
vených měřidel a měřicích sestav proteklého 
množství tekutin a přepočítávačů množství 
plynu. V obou případech mohou být snímače 

teploty v provedení jako sta-
novená měřidla osazeny pře-
vodníky TT 30C (IPAQ-H) 
Pt100/4–20 mA umístěný-
mi v hlavici snímače.

Kompletní nabídka

Podrobné technické in-
formace o snímačích tep-
loty a převodnících Krohne 
Inor lze nalézt na webových 
stránkách společnosti Kro-
hne. Prodej a servis v Čes-
ké republice zajišťuje spo-
lečnost KROHNE CZ, spol. 
s r. o., se sídlem v Brně 
a technickými kancelářemi 
v Praze a v Ostravě (http://
cz.krohne.com/). Obchod-

ně-techničtí zástupci společnosti Krohne CZ 
jsou kdykoliv připraveni poskytnout další in-
formace o výrobcích Krohne Inor i o dalších 
přístrojích dodávaných společností Krohne.

Ivan Tůma,
KROHNE CZ, spol. s r. o.

a průtocích. Vedle již zmíněné spolehlivosti 
se vyznačují zejména finanční dostupností – 
jsou to doslova snímače pro každého.

Náročné měřicí úlohy: OptiTemp TRA/ 
/TCA-x3x

Pro průmyslové provozy s náročnými pra-
covními podmínkami jsou určeny snímače 

řady OptiTemp skupiny TRA/TCA-x3x (ka-
tegorie VTS2), vyrobené podle norem DIN 
(obr. 5). Jde o snímače vhodné k měření tep-
loty kapalin, par a plynů při velkých tlacích 
či průtocích měřeného média, při značném 
mechanickém namáhání (vibrace, abrazivi-
ta) či působení chemických vlivů. Proto jsou 

Předplatné časopisu 
lze pohodlně sjednat na stránkách 
www.automa.cz


