
REZ‹STANS
TERMOMETRELER

■ GENEL

Rezistans termometreler -200°C’den +850°C’ye kadar çok
çeflitli proseslerde yayg›n olarak kullan›l›rlar. Özellikle düflük
s›cakl›klarda termokupllara nazaran çok daha do¤ru de¤erler
verdikleri için tercih edilirler. 500°C’ye kadar standart,
500°C-850°C aras›nda özel tipler kullan›l›r. Katalogta verilen
maksimum dayanma s›cakl›klar› zararl› gazlar›n olmad›¤› hava
ortam› içindir. Di¤er ortamlarda, ortam›n korozif etkilerine
ba¤l› olarak rezistans termometrenin ömrü k›salacakt›r.

Rezistans termometrelerin kullan›ld›¤› yerler;
• Tanklar, borular ve makina gövdeleri
• Gaz ve s›v› ortamlar

(Örne¤in hava, buhar, gaz, su, ya¤ gibi)
• Alçak ve yüksek bas›nç uygulamalar›
• Yüzey ölçümleri...

■ D‹ZAYN VE SEÇ‹M

Rezistans termometrenin ömrünün olabildi¤ince uzun tutulmas›
ve süreler içinde güvenilir sonuçlar al›nmas› için çal›flma
koflullar›na uygun rezistans termometre eleman›, koruyucu k›l›f
ve montaj türü seçilmelidir. Rezistans Termometre Genel
Bilgiler Bölümü’nü inceleyiniz. 

■ REZ‹STANS TERMOMETRE 
STANDARDI

Rezistans termometre eleman› Pt-100 ve Ni-100, DIN
standard› 43760’a uygun direnç de¤erleri vermektedir. S›cakl›k-
direnç de¤iflim tablolar› Rezistans Termometre Genel Bilgiler
Bölümü’nde verilmifltir. Pt-100 ve Ni-100 elemanlar› 0°C’de
100 ohm direnç de¤erine sahiptirler. Rezistans termometreler
insetli imal edilirler. Rezistans termometre eleman› önce inset
metal k›l›f›n›n içine yerlefltirilir ve metal oksit tozlar› ile içi
doldurulur. Daha sonra bu inset rezistans termometre d›fl
k›l›f›n›n içine yerlefltirilir. ‹nsetin en büyük avantaj› çal›flma
durmadan de¤ifltirilebilmesidir. 

■ KORUYUCU KILIFLAR

Koruyucu k›l›flar ortam flartlar›na uygun seçilmelidir. Resiztans
termometre imalat›nda kullan›lan k›l›flar; 

• Brass (Sar›)
• 1.4301 (304 kalite paslanmaz)
• 1.4571 (316 kalite paslanmaz)
standard›nda borulard›r. ‹nset imalat›nda genellikle 1.4301 boru
kullan›l›r. 

RT01

RT03

RT02



■ BA⁄LANTI KAFASI

Rezistans termometrelerde d›fl koruyucu k›l›flarla B tipi
alüminyum döküm kafalar kullan›l›r. Bu kafalar içine inset, iki
vida ile yay s›k›flt›rmal› olarak s›k› bir flekilde monte edilir. Bu
ba¤lama flekliyle titreflimden kaynaklanan sorunlar azalt›lm›fl,
genleflme durumundan kompanse edilmesi ve daha iyi ›s›l
kontak gerçekleflmesi sa¤lanm›flt›r. 

Kafalar DIN standard› 43729’a uygundur. Alüminyum kafalar›n
s›cakl›¤›, uzatma kablosu olarak kullan›lan kablonun s›cakl›k
limitleri ile s›n›rl›d›r. 

■ BA⁄LANTI YÖNTEMLER‹

Bu katalogta yer alan rezistans termometreler rekorla veya
flanflla ba¤lanabilecek flekilde düflünülmüfltür. Yüzey tipleri
kuvvetli bir flekilde yüzeye bast›r›l›r. 

■ MONTAJ fiEK‹LLER‹

Rezistans termometrelerin maksimum dald›r›lacak boy
uzunlu¤u, k›l›f ve R/T eleman› boyunca meydana gelen ›s›
transferi nedeniyle olabilecek ölçme hatalar› dikkate al›narak
belirlenmelidir. Rezistans termometrenin dald›r›ld›¤› ortamdaki
ak›flkan›n h›z›, ölçme hassasiyetini etkileyen bir faktördür.
Genel olarak ak›fl yönüne dik yerlefltirilmeye çal›fl›l›r. Rezistans
termometre kafas› ile cihaz aras›nda bak›r iletkenli kablolar
kullan›l›r. 10 mt’ye kadar iki telli, 150 mt’ye kadar üç telli
çekim yap›l›r. 

Rezistans termometrenin ortam s›cakl›¤›n› do¤ru alg›lamas› için
d›fl k›l›f çap›n›n minimum 6 ila 15 kat› ortama dald›r›lmal›d›r. 

■STANDART T‹PLER

Piyasa taraf›ndan s›k olarak istenen tipler, k›sa sürede ve
rekabet faktörleri ön plana al›narak uygun fiyatlarda
verilebilmektedir. Siparifl için R/T siparifl kodlama tablosunu
kullanarak çal›flman›za uygun tipi seçiniz. 

■ÖZEL T‹PLER

Uygulaman›n özelliklerine göre standart tipler haricinde özel
tipler; 

a) Ortam flartlar› 
b) Devaml› ve maksimum çal›flma s›cakl›klar›
c) Teknik resimle boy, çap, flekli
d) Daha önce siparifl  verilmiflse siparifl numaras›
e) Biliniyor ise bas›nç ve ak›fl bilgileri 
f) Kimyasal afl›nma faktörleri belirtilmek

kayd› ile imal edilir. 

Lütfen Elimko Katalo¤u Ek Bilgiler Bölümü’ndeki T/C, R/T
seçim anket formunu inceleyiniz. 

■YEDEK PARÇA

Rezistans termometrelerin kafalar›, klemensleri, insetler, d›fl
koruyucu k›l›flar›, R/T elemanlar› yedek parça olarak temin
edilebilirler. Seçim için Termokupl-Rezistans Termometre
Yedek Parça Bölümü’nü kullan›n›z. 

■ ONARIM

Rezistans termometrelerin insetleri ar›zaland›¤› takdirde
komple de¤ifltirilirler, çünkü tamir etmek ekonomik de¤ildir.
‹nsetli bir rezistans termometrenin d›fl k›l›f› veya inseti ayr›
ayr› de¤ifltirilebilir. Her ikisi hasar gören R/T’nin tamiri
yenisine yak›n maliyetle olaca¤› için komple de¤ifltirilmesi
önerilir. 

■ S‹PAR‹fi T‹P‹ OLUfiTURMA

a) Standart Tipler

Resim numaras› ve 5 ayr› bilgi ihtiva eden rakam ve harflerle
kodlan›r. 

b) Özel Tipler

5. hane de ya da 5. hane sonuna eklenen ekstra bilgilerle
tan›mlan›r. Standart kodlama sonundaki özel bilgilerle ifade
edilemeyen özel R/T’ler ayr› bir kodlamaya tabi tutulur. 

ÖRNEK

RT01 - 1 K 09 - 50 Ü
1 2 3 4 5

• Resim RT01’e uygun
• Tek elemanl› 
• D›fl koruyucu 1.4571
• D›fl çap 9 mm 
• Boy 500 mm
• Üç telli çekim



Resim No 1 2 33 44 5

Resim No

1- Eleman Say›s› 

2- Koruyucu K›l›f Cinsi 

3- Koruyucu K›l›f Çap› 

4- Dalma Boyu

5- Özel Haller

RT01 - -1 50 ÜK 09

EL‹MKO REZ‹STANS TERMOMETRE KODLAMA

Resim No RT01 RT02 RT03 RT04 RT05 RT06
RT07 RT08 RT09 RT10 RT11 RT15

Rezistans termometrelerin flekilleri de¤iflik resim
numaralar› ile numaraland›r›lm›flt›r. 

2- Koruyucu K›l›f  
Malzeme 
Cinsi

2. haneye d›fl koruyucu k›l›f cinsi, proses flartlar›na
göre seçilerek yaz›l›r. Uygun seçim için termokupl
koruyucu k›l›f seçim tablosuna bak›n›z. 

3- Koruyucu 
K›l›f Çap› 
(mm)

06 6 mm
08 8 mm
09 9 mm
11 11 mm
14 14 mm
22 22 mm

3. haneye d›fl koruyucu k›l›f çap› yaz›l›r. Çap çeflitli
faktörler göz önüne al›narak seçilir. Burada verilen
çaplar standart çaplard›r. 
NOT: 3. hane çift rakaml›d›r.

5- Özel Haller R Rekor A Pt-50
F Flanfl B Pt-100
Ö Özel C Pt-500
Ü Üç telli iletim E Pt-1000
D Dört telli iletim H Ni-100
S Sertifikal› Tr Çevirici   
T Teflon kaplamal›

5. haneye rezistans termometrenin özel durumlar›
belirtilir. Özel rekorlu, flanfl ise veya üç telli çekime
göre imal edilmiflse 5. haneye bu durumu belirten
harfler yaz›l›r. Ayr›ca de¤iflik Pt veya Ni elemanlar›
harflerle kodlanarak belirtilir. 

4-Rezistans    
Termometre    
Boyu (cm)

10 ➞ 10 cm 40 ➞ 40 cm
16 ➞ 16 cm 50 ➞ 50 cm
18 ➞ 18 cm 70 ➞ 70 cm
23 ➞ 23 cm 71 ➞ 71 cm
25 ➞ 25 cm       . .  
30 ➞ 30 cm . .
35 ➞ 35 cm . .

4. haneye rezistans termometre boyu yaz›l›r. Do¤ru
ölçüm almay› garantilemek için rezistans termometre
dalma boyu koruyucu k›l›f çap›n›n minimum  6 ila 15
kat› olmal›d›r. R/T insetlerinde (RT05) boy hanesine
yaz›lan de¤er mm cinsindendir. 
NOT: 4. hane çift rakaml›d›r. 

B Brass (sar›)
P 1.4301 (304 paslanmaz)
E 1.4401 (316 paslanmaz)
H 1.4404 (316L paslanmaz)
K 1.4571 (316T‹ paslanmaz)

1- Tek Eleman 
Çift Eleman

(1)
(2)

1. haneye rezistans termometrenin tek elemanl›
veya çift elemanl› olmas›na göre 1 veya 2 gelir.  



Standart tiplerde yaln›z B tipi kafaya monte edilir. ‹nsetli
tiptir. Yani RT01 içinde RT05 vard›r. Rekorsuz montajd›r.
Rekor istenildi¤i takdirde di¤er resim numaralar› seçilir. 

RT01

Rekorlu montajd›r. Standart rekoru 1/2 parmak olup, tam
kafan›n alt›ndan monte edilir. ‹nsetli tiptir, RT02 içinde
RT05 vard›r. 

RT02

Rekorla kafa aras›nda standart 120 mm mesafe vard›r.
Rekor standart 1/2 parmakt›r. ‹nsetli montajd›r. RT03
içinde RT05 vard›r. Kafan›n ba¤lant› rekorundan belli
uzakl›kta olmas› istenilen hallerde tercih edilirler. 

RT03

Rekorla kafa aras›nda standart 145 mm mesafe vard›r.
Rekor standart 1/2 parmakt›r. ‹nsetli montajd›r. RT04
içinde RT05 vard›r. Kafan›n ba¤lant› rekorundan belli
uzakl›kta olmas› istenilen hallerde tercih edilirler.

RT04

Resiztans termometreler genel olarak insetli kullan›l›rlar.
R/T elemanlar› metal k›l›f içine yerlefltirilir, metal oksit
tozlar› ile s›k›ca doldurulur. Teller klemenste ba¤lant›
uçlar›na tutturulur. Bu inset ayr›ca ikinci bir k›l›f içine
yerlefltirilir. RT01-RT02-RT03-RT04 içinde RT05 vard›r.
RT05’in kodlanmas›nda boy, hanesine mm cinsinden yaz›l›r.  RT05

Rekorlu, sabit kablolu monte edilmifl basit bir rezistans
termometredir. Sabit kablolu oldu¤u için kablo boyu ve
cinsi sipariflte mutlaka belirtilmelidir. Rekorlu kafa s›cakl›¤›
100°C’yi geçmemelidir. Standart rekoru 1/2 parmakt›r. 

RT06

Sabit kablolu, elle tutulabilir portatif sapl›, paslanmaz boru
içinde standart 4 veya 6 mm, özel hallerde 9 mm çapa
kadar de¤iflik boylarda üretilmektedir. Sabit kablolu
montaj oldu¤u için kablo boyu ve cinsi sipariflte
belirtilmelidir. Rezistans termometrenin boyu saptan›rken
elle tutulan sap›n, ölçülen s›cakl›ktan elin etkilenmiyece¤i
uzunlukta olmas›na çal›fl›l›r. Do¤ru ölçüm almak için, R/T
ölçüm al›nan ortama, d›fl çap›n›n minimum 6-15 kat›
dald›r›lmal›d›r. 

RT07

Düz yüzeylerin ölçülmesinde kullan›lan, sabit kablolu,
rezistans termometredir. Yüzeye bast›r›larak, temas
ettirilir. Ölçüm al›n›rken R/T hareket ettirilmemelidir.
Pürüzlü yüzeylerde iyi netice vermemektedir. Bu
rezistans termometrenin ucu aç›l› olarak imal edilen
tipleri RT07-YA olarak kodlan›r. 

RT07-Y

RT07-YA

EL‹MKO REZ‹STANS TERMOMETRELER



Kauçuk, sünger, hamur, et gibi yumuflak ortamlar›n
s›cakl›klar›n› ölçmede kullan›lan i¤ne uçlu bir rezistans
termometredir. Belli bir kuvvetle ortama bat›r›l›p
s›cakl›k alg›lan›r. 

RT07-1

Korozif olmayan, temiz hava ortam s›cakl›¤›
ölçümlerinde rezistans termometre eleman› resimde
görüldü¤ü gibi uç k›s›mda belli oranda aç›k bir koruyucu
ile korunmufltur. Bu flekilde ortam s›cakl›¤› daha hassas
alg›lan›r. RT07-HD ise ucunda delikli bir koruyucu k›l›fa
sahiptir. 

RT07-H

RT07-HD

Bayonet tip rezistans termometredir. Minyatür uç belli
metal bloklar içine veya ›s›t›c› ünitelerine yay s›k›flt›rmal›
rekorla sabitlefltirilir. Ba¤lant› pimli rekor M12x1.5
standart difllidir. Standart tiplerinde L boyu 3 cm’dir.
‹stekler do¤rultusunda özel boylarda imal edilebilirler.
Sabit kablolu monte edildikleri için sipariflte kablo boyu
ve cinsi belirtilmelidir. RT08

Sabit kablolu, portatif amaçl› kullan›lan bir rezistans
termometredir. Laboratuvar uygulamalar›nda cam veya
metal kaplar, erlanmayer içine dald›r›lmak sureti ile
genifl kullan›m imkan› vard›r. Paslanmaz borular içinde 9
mm çapa kadar, istenilen boyda üretilmektedir. Kablo
ba¤lant› noktas›n›n s›cakl›¤› 100°C’nin üzerine
ç›kmamal›d›r. Do¤ru ölçüm almak için ortama d›fl
çap›n›n minimum 6 ila 15 kat› dald›r›lmal›d›r. RT09

Hava ortam› s›cakl›klar›n›n hassas olarak ölçülmesinde
kullan›l›r. Minyatür tipte olup, ucu aç›kt›r. Eleman›
korumak için delikli bir k›l›f vard›r. Kablo ba¤lant›
ucunda M10x1.5 rekor, montaj için kullan›labilir. 
Cam tipi eleman kullan›ld›¤› takdirde standart tip
elemana nazaran çok daha hassas, çok daha h›zl› ölçüm
verir. Ancak standart tiplere göre pahal›d›r.  RT10

Fleksibl kablolu özel bir rezistans termometredir.
Kablonun ucunda, küçük bir metal parça içine minyatür
Pt-100 eleman› yerlefltirilmifltir. Laboratuvar
uygulamalar›nda, özellikle hayvanlar üzerinde yap›lan
testlerde, örne¤in farelerin rektumuna yerlefltirilerek
s›cakl›k ölçümünde kullan›l›r. RT11

Fleksibl kablolu bir rezistans termometredir. Kablonun
ucunda L1 boyunda D çap›nda bir boru tüp içine
monte edilmifltir. Çeflitli uygulamalarda basit bir tip
olarak kullan›lmaktad›r. 

Genellikle R/T lerin thermowelle montajlar›nda,
ba¤lant›lar›nda kullan›l›r. Bir rekor ve iki nipel’den
oluflur. Toplam boy 145 mm'dir. Kafa ve well ba¤lant›s›
1/2 NPT ile yap›l›r. 

RT15

RT30



RES‹M
NO

RT01

ELEMAN
SAYISI

BORU
C‹NS‹

BORU
ÇAPI

R/T
BOYU

AÇIKLAMA

1 K 09

ÖÖ RR NN EE
40 fiekil olarak RT01 resmine uygun. Tek elemanl›, d›fl koruyucu

k›l›f› 1.4571 (316 kalite paslanmaz), d›fl çap 9 mm, boy 400
mm, içinde 445 mm boyda RT05-1P06-445 inset var.
Rekorsuz. 

- -

KK

ÖÖ RR NN EE KK
RT02 2 K 11 50 Ü fiekil olarak RT02 resmine uygun. Çift elemanl› (iki ayr› cihaza

ba¤lanabilir), d›fl koruyucu k›l›f› 1.4571 (316 kalite paslanmaz),
d›fl çap 11 mm, boy 500 mm, cihazla R/T aras› 10 mt’den fazla
oldu¤u için 3 telli kablo montaja uygun, içinde RT05-1P06-545
tipinde 545 mm’lik inset var. Kafa dibinden 1/2 parmak
rekorlu. 

RT04 1 K 14

ÖÖ RR NN EE
70 fiekil olarak RT04 resmine uygun. Tek elemanl› (tek cihaza

ba¤lanabilir), d›fl koruyucu k›l›f› 1.4571, d›fl çap 14 mm, boy 
710 mm, içinde RT05-1P08-880 tipte inset var. Rekorla kafa
aras› 145 mm standart, rekor 1/2 parmak. KK

RT05 1 P 06

ÖÖ RR NN EE
340 fiekil olarak RT05 resmine uygun. Tek elemanl›, d›fl koruyucu

k›l›f 1.4301, d›fl çap 6 mm, inset boyu 340 mm. (Inset tiplerde
boy mm cinsinden yaz›l›r).

KK
RT06 1 K 09

ÖÖ RR NN EE
40 fiekil olarak RT06 resmine uygun. Tek elemanl›, d›fl koruyucu

1.4571, d›fl çap 9 mm, boy 400 mm, insetsiz, eleman 9 mm’lik
boru içine direkt monte edilir. Sabit kablolu, sipariflte kablo
uzunlu¤u ve cinsi mutlaka belirtilmelidir. Standart 1/2 parmak
rekorlu. Kablo ba¤lant› kafa s›cakl›¤› 100°C’yi geçmemelidir.KK

RT08 1 B 08

ÖÖ RR NN EE
3C fiekil olarak RT08 resmine uygun, bayonet tip R/T, tek

elemanl›, sar› malzemeden d›fl koruyucu, d›fl koruyucu çap› 
8 mm, L boyu 3 cm, R/T eleman› hassas ve h›zl› cevap veren
tipte bu nedenle boy hanesinden sonra “C” harfi
yerlefltirilmifl. Yay s›k›flt›rmal›, sabit kablolu. KK

RT10 1 B 06

ÖÖ RR NN EE
5C fiekil olarak RT10 resmine uygun, ortam s›cakl›klar›n›n

ölçülmesinde ideal, tek elemanl›, koruyucu malzemesi sar›dan,
d›fl çap 6 mm, koruyucu k›l›f boyu 5 cm, hassas uç h›zl› ölçüm
olmas› için özel cam eleman kullan›lm›fl ve “C” kodu ile
belirtilmifl, sabit kablolu. KK

EL‹MKO REZ‹STANS TERMOMETRE ÖRNEKLER‹

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.




