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Teplomìr prùmyslový TPS, TPZ, TPO

Teplomìry prùmyslové TPS, TPZ, TPO jsou nejvyšší øadou bimetalových teplomìrù, které lze používat v podmínkách, kde jsou 
kladeny na teplomìry vysoké nároky. Stonek teplomìru je možné vystavit tlaku 25bar, na vyšší tlaky je nutné použít jímky.
Teplomìry prùmyslové jsou dodávané v široké skále provedení, na výbìr je nìkolik typù pøípojù, pouzdro v bajonetovém nebo 
zapouzdøeném provedení, mnoho volitelného pøíslušenství: tlumení glycerínem, silikonem, ruèièky max. tlaku, vleèné ruèièky 
atd.

Manometr celonerezový s bourdonovým perem

Prùtokomìry jsou urèeny na mìøení kapaliny (voda) nebo pro mìøení plynu (vzduch). Prùtokomìry fungují na principu plováku 
se clonou v uzavøené válcové mìøící trubici. Prùtokomìry jsou vybaveny stupnicí litr/min. Pøípoje prùtokomìrù jsou øešeny 
jako vnitøní nebo vnìjší závit G1/2 - 1". Nabízíme trubkové plovákové prùtokomìry LZM-G a  LZS, 
sklenìné prùtokomìry LZB v panelovém provedení a další.

pružinové prùtokomìry EV, 

Vážení obchodní partneøi,

Topná tìlesa urèená pro ohøev olejù jsou specificky upravená trubková tìlesa, která zajiš�ují, aby nedocházelo ke karbonizaci oleje 
nebo podobného ohøívaného média na povrchu tìlesa. 
Bìžnì používanými materiály pøírub je mosaz nebo niklovaná ocel, pro topné tyèe se nejèastìji používá uhlíková ocel nebo 
nerezová ocel.
Dle požadavku zákazníka lze dodávat topná tìlesa s individuálními úpravami.

odkaz Prùtokomìry 

odkaz Manometr celonerezový

 
Topné tìleso pro ohøev kapalin

Prùtokomìry

  Topné tìleso pøírubové pro ohøev vody a oleje, 2 500- 50 000W

Topné tìleso je složeno ze tøí topných vìtví tvaru U pøipevnìných k mosazné hlavici s víkem (krytí IP 54) s el. prùchodkou PG13,5. 
5144/1 1401190091
Je urèeno pro pøímý ohøev vody a podobných kapalin v ohøívaèích vody, elektrokotlech apod. Pøi provozu musí být ponoøeno 
neustále až po hlavici ve vodì.

Topné tìleso je urèeno pro pøímý ohøev libovolné kapaliny (nutno pøizpùsobit materiál tìlesa). Tìleso musí být pøi provozu 
neustále ponoøeno až po hlavici v kapalinì. Vyhovující použití tam, kde je zapotøebí okamžitì regulovat teplotu kapaliny.
Topné tìleso se skládá ze dvou èástí: topná èást je složena ze tøí topných vìtví (z uvedených materiálù) ve tvaru U pøipevnìných k 
hlavici se závitem M48x2 nebo G11 . Svorkovnice je tvoøena z Al odlitku s IP 54. Souèástí je regulaèní kapilární termostat v 
uvedených teplotních rozsazích a tepelná pojistka chránící pøed pøehøátím topného tìlesa, doutnavka indikující stav (topí/netopí) 
a regulaèní knoflík s vyznaèenou stupnicí. Elektrický pøívod je možný z obou stran pøes OBO-VTEC prùchodku.

Celonerezové manometry s bourdonovým perem pro mìøení rozsahù v pr. 63mm do 100MPa, v pr. 100mm do 400MPa a v pr. 
160mm do 700MPa.
Manometry jsou vyrobeny v souladu s normou EN837-1 a jsou vhodné na mìøení všech neviskózních a agresivních kapalin, par a 
plynù, které nepùsobí korozívnì/ destruktivnì na nerezové materiály.

rádi bychom Vám touto cestou podali informace o výrobcích v sortimentu Thermis, které nacházejí uplatnìní ve výrobì 
minipivovarù a destilaèních technologií pro pálenice a lihovary. Jedná se o výrobky v nerezovém provedení - teplomìry, 
manometry, prùtokomìry, vysokovýkonná topná tìlesa. Uvádìné výrobky dodáváme v široké škále rozsahù a provedení.

Topné tìleso s regulací TRG 11

Teplomìr bimetalový TR a TÚ
Technické teplomìry s dvojkovovým mìøícím systémem jsou univerzálnì použitelné pøístroje k mìøení místních teplot v témìø 
všech prùmyslových odvìtvích.
Teplomìry jsou urèeny pro mìøení v jakékoliv poloze pro ménì nároèné aplikace. Teplomìry jsou vyrábìny s rùznými délkami 
stonkù, jak je uvedeno v technickém listu.
V pøípadì nutnosti ochrany stonku pøed vysokým tlakem, èi agresivním médiem je nutno použít teplomìrovou jímku. K dispozici 
jsou standardní jímky - ocel PN6, nerez PN25 a PN40, dále speciální jímky pro vysoké parametry dle DIN nebo ON normy.

odkaz Teplomìr prùmyslový

odkaz TRG 11

odkaz Tìleso 5144

odkaz Tìleso pøírubové

odkaz Tepolomìr bimetalový

http://www.thermis.cz/kategorie/7-mereni-prutoku/
http://www.thermis.cz/userstorage/files/produkty/technicky-list/053.pdf
http://www.thermis.cz/userstorage/files/produkty/technicky-list/006.pdf
http://www.thermis.cz/userstorage/files/produkty/technicky-list/148.pdf
http://www.thermis.cz/userstorage/files/produkty/technicky-list/149.pdf
http://www.thermis.cz/userstorage/files/produkty/technicky-list/149.pdf
http://www.thermis.cz/userstorage/files/produkty/technicky-list/002.pdf
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