
DÜZ T‹P
TERMOKUPLLAR

■ GENEL

Metal veya seramik k›l›fl› düz termokupllar -200°C’den
2320°C’ye kadar çok çeflitli proseslerde yayg›n olarak kullan›l›r.
Katalogta verilen maksimum dayanma s›cakl›klar› zararl› gazlar›n
olmad›¤› hava ortam› içindir. Bu maksimum s›cakl›¤› k›sa süre
geçifller tolere edebilirler, ancak termokupllun ömrünü azalt›c›
bir faktör olacakt›r. Ayr›ca afl›nd›r›c› özelli¤i olan ortamlar›n
etkisi termokupllun çal›flma s›cakl›klar›n› düflürme yönünde
olacakt›r. 

Bu katalogdaki termokupllar›n EMF karakteristikleri DIN 43710
ve IEC 584 standartlar›na uygundur.

■ D‹ZAYN VE SEÇ‹M

Termokupl ömrünün olabildi¤ince uzun tutulmas› ve bu sürede
güvenilir sonuçlar al›nmas› için çal›flma koflullar›na uygun eleman,
izolatör, koruyucu k›l›f seçilmelidir. Termokupl seçimi ile ilgili
olarak Elimko katalo¤u Termokuplar ‹le ‹lgili Genel Bilgiler
Bölümü’nde, gerekli bilgileri bulabilirsiniz. 

Katalogta belirtilen maksimum (en yüksek) çal›flma s›cakl›klar›
çal›flma ortam›n›n hava oldu¤u koflullarda geçerlidir. K›sa süreler
için belirtilen en yüksek s›cakl›k limitlerinin afl›lmas›, sonucu fazla
etkilemeyebilirse de termokupl ömrünü k›salt›r. Ortamda
afl›nd›r›c› (corrossive) maddelerin bulunmas› da en yüksek
s›cakl›k limitinin koruyucu k›l›f için daha düflük olmas›na neden
olur.

■ TERMOKUPL STANDARDI

DIN 43710 ve IEC 584’e karfl› gelen termokupllar›n EMF
karakteristikleri Termokupllar ‹le ilgili Genel Bilgiler Bölümü’nde
verilmifltir. ‹stenildi¤i taktirde di¤er standartlarda veya özel olan
termokupllar Elimko taraf›ndan imal edilebilir.

■ KORUYUCU KILIFLAR

Koruyucu k›l›f ortam flartlar›na uygun seçilmelidir. Metal
koruyucu k›l›flar genel olarak 1200°C’ye kadar, seramik k›l›flar
1200°C’nin üzerinde kullan›l›rlar. Termokupl eleman telinin
zararl› gazlardan etkilenmesini önlemek ve termokupllun
ömrünü uzatmak için d›fl koruyucu k›l›f içine ikinci bir seramik
k›l›f konulur. Seramik k›l›flar DIN 40685 standartlar›na
uygundur. Gaz geçirmez olarak kullan›lan ve termokupllar›n
ömrünü uzatan seramik k›l›flar kodlar› ile:

KER 610 Gaz geçirmezlik özelli¤i fazla 
Is›l direnci yüksek 
Alüminyum oksit yüzdesi yüksek
KER 799’dan daha ekonomik

KER 799 Gaz geçirmezlik özelli¤i çok fazla 
Maksimum ›s›l direnç
Saf alümina oksit 
KER 610’dan üstün ve pahal›.

Metal koruyucu k›l›flarla ilgili daha genifl bilgi Termokupllar ‹le
ilgili Genel Bilgiler Bölümü’nde de verilmifltir.



■ BA⁄LANTI KAFASI

Termokupl k›l›flar›n›n tutturuldu¤u alüminyum döküm kafa
içinde seramik klemens terminallerine eleman telleri ve
kompanzasyon kablolar› polariteleri do¤ru bir flekilde ba¤lan›r.
Standartlarda büyük A tipi ve küçük B tipi kafalar kullan›l›r.
Ba¤lant› kafalar› DIN 43729 standartlar›na uygundur.
Alüminyum döküm kafa maksimum 200°C’ye kadar ›s›nabilir,
üzerine geçmemelidir. Bilindi¤i gibi bu 200°C’lik s›cakl›k
kompanzasyon kablosu ile ilgilidir.

■ BA⁄LAMA YÖNTEMLER‹

Bu katalogda ayr›nt›l› olarak verilen termokupllar genellikle
rekorla veya flanflla ba¤lanabilecek flekilde düflünülmüfltür.

■ MONTAJ fiEK‹LLER‹

Termokupllar›n maksimum dald›r›lacak boy uzunlu¤u, k›l›f ve tel
boyunca meydana gelen ›s› transferi nedeniyle olabilecek ölçme
hatalar› dikkate al›narak belirlenmelidir. Uzun koruyucu k›l›flar›n
e¤ilmelerini önlemek için dik olarak yerlefltirmek daha
uygundur. E¤er yatay olarak yerlefltirilmesi gerekiyorsa düz
kalmay› sa¤layacak destekler konulmal›d›r. 

Termokupl kafas› ile cihaz aras›nda kompanzasyon kablosu
kullan›lmal›d›r. Uygun kompanzasyon kablosunun seçildi¤inden
ve do¤ru bir flekilde ba¤lant› yap›ld›¤›ndan emin olunmal›d›r.

Bir termokupllun do¤ru ölçüm yapabilmesi için minimum d›fl
çap›n›n 6 ila 10 kat› ortama dald›r›lmal›d›r.

■ STANDART T‹PLER

Piyasa taraf›ndan s›k olarak istenilen tipler, k›sa sürede ve
rekabet faktörleri ön plana al›nmak kayd› ile uygun fiyatlarda
verilebilmektedir. 

Bu tip istekler için siparifl edilen miktar önemli de¤ildir.
Standart tip belirleme kod listesine ba¤l› kal›narak seçilen
termokupl firmaya siparifl edilir.

■ 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 numaralar› 
e. Biliniyor ise bas›nç ve ak›fl bilgileri 
f. Kimyasal afl›nma faktörleri belirtilmek

kayd› ile siparifl verilebilir. 

Lütfen Elimko katalo¤u Ek Bilgiler Bölümü’nde yer alan seçim
anket formunu inceleyiniz.

■ YEDEK PARÇA

Termokupllar›n her türlü parças› katalog içindeki seçim
tablolar› kullan›larak siparifl verilebilir. Stok durumuna göre
hemen veya belli bir teslim süresi içinde teslim edilebilir.

■ ONARIM

Termokupllar›n tamiri, tamir edilecek parçalar termokupllun
tamam›na yak›n› ise ekonomik de¤ildir. Yaln›z termokupl
yedekleri k›sm›nda belirtildi¤i gibi k›l›f veya eleman telinden
birisi sa¤lam ise di¤eri yedekten karfl›lanarak onar›m yap›labilir.

■ S‹PAR‹fi T‹P‹ OLUfiTURMA

a. Standart Tipler
Resim numaras› ve 7 ayr› bilgi ihtiva eden rakam ve 
harflerle kodlan›r.

b. Özel Tipler
7. hanede ya da 7. hane sonuna eklenen extra bilgilerle
tan›mlan›r. Standart tiplerde yap›lan baz› de¤iflikliklerle
oluflturulan özel haller d›fl›ndaki tamamen özel tipler ayr› bir
kodlamaya tabi tutulur.

Örnek
TC01 - 1 K 2 N 22 - 50 PY
Resim no. 1 2 3 4 55 - 66 77

• Resim TC01’e uygun
• Tek elemanl› 
• NiCr-Ni
• Eleman teli çap› 2 mm
• D›fl koruyucu 1.4841
• D›fl çap 22 mm
• Dalma boyu 500 mm 
• Gaz geçirmez KER 610



Resim No

1 Eleman Say›s› (Tek-Çift)

2 Eleman Cinsi

3 Eleman Teli Çap›

4 Koruyucu K›l›f Malzeme Cinsi

5 Koruyucu K›l›f Malzeme Çap›

6 Dalma Boyu

7 Özel Haller

Resim No. 1 2 3 4 5 - 6 7

Resim No. TC01 TC02 TC03 TC04 TC05 TC06
TC07 TC07-A TC08 TC09 TC10 TC11 
TC12 TC013 TC14 TC15 TC16

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

1- Tek Eleman
Çift Eleman

(1)
(2)

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

2- Eleman Cinsi EL‹MKO KODU STANDART KODU
C Cu-Const U*
F Fe-Const L*

T Cu-Const T
J Fe-Const J
N NiCr-Ni K
E Cr-Const E
O Nikrosil-Nisil N
P Pt%10Rh-Pt S
R Pt%13Rh-Pt R
B Pt%18Rh-Pt B

2. haneye termokupllun cinsine göre 
karfl›lar›ndaki harf yaz›l›r. 

ÖNEML‹: Yeni standartlarla ilgili olarak 
Termokupl Genel Bilgiler Bölümü’nü okuyunuz. 

3- Eleman Çap› 1) 1 mm
2) 2 mm
3) 3 mm
4) 0.35 mm

5) 0.5 mm
6) 1.38 mm 
7) 1.5 mm
8) 6.0 mm M/I

9) 4.5 mm M/I
10)1.5 mm M/I
11)8.0 mm M/I

özel

3. haneye s›cakl›k limitleri ve ortam flartlar› göz
önüne al›narak seçilen eleman teli çap› karfl›s›ndaki
rakam yaz›l›r. 0.35 mm ve 0.5 mm çaplar› genel
olarak PtRh-Pt eleman teli çaplar›d›r. Tel çaplar›
s›cakl›k limitleri için Termokupllar ile ilgili Genel
Bilgiler Bölümü’ne bak›n›z.

5- Koruyucu K›l›f
Çap› (mm)

06 18 45
08 20
09 22   
11 24
14 26
15 30 Not: Bu ölçüler mm cinsindendir.

5. haneye d›fl koruyucu k›l›f çap› yaz›l›r. Çap,
çeflitli faktörler göz önüne al›narak seçilir.
Burada verilen çaplar standart ebatlard›r. 

Not: 5. hane çift rakaml›d›r. 

6- Termokupl Boyu
(cm)

10 71
16 100  
18 120    
25 140
35 160 Not: Bu ölçüler cm cinsindendir.
50 200 Sadece inset boylar› mm cinsindendir.

6. haneye termokupl boyu yaz›l›r. Do¤ru ölçüm
almay› garantilemek için termokupl dalma boyu
koruyucu k›l›f çap›n›n minimum 6 ila 10 kat›
olmal›d›r. 

Not: 6. hane çift rakaml›d›r. 

7- Özel Haller P Primer (Gaz geçirmez)
R Rekor
F Flanfl
‹ ‹zolatör
ÖÖzel

PY Primeri KER 610
PZ Primeri KER 799
EX Exproof kafa
Tr Çevirici
S Soket S1 S2 S3

7. haneye termokuplla primer, rekor, flanfl gibi
ilaveler oldu¤u taktirde karfl›lar›ndaki harf yaz›l›r.
Standartlara ilave özel haller için Ö harfi yaz›l›r.
Rekorlu oldu¤unu ifade eden R harfi yan›na kaç
parmak oldu¤u belirtilmelidir. Örne¤in R 1/2
yar›m parmak rekorlu oldu¤unu ifade eder. 

4- Koruyucu K›l›f
Malzeme Cinsi

X 530
Y 610
Z 799

M 1.4772
N 1.4841
O 1.4867
R Refrax
S Si-Cr
T Titanium
Q Quartz

A Al-25
B Brass (sar›)
C C-2
D St-35.8
F Saf Demir
G Grafit
I Inconel

P 1.4301 (304)
E 1.4401 (316)
H 1.4404 (316L)
J 1.4541 (321)
K 1.4571 (316TI)
L 1.4749
L 1.4762

4. 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. (Termokupllar Genel Bilgiler Böl.)
Ayr›ca Ek Bilgiler Bölümü “metal borular s›v›lara
dayan›kl›l›k” tablosunu inceleyiniz. 

EL‹MKO TERMOKUPL KODLAMA

TC01 - -1 K N2 22 50 PY



EL‹MKO DÜZ T‹P TERMOKUPLLAR

TC01

TC02

TC03

TC04

TC05

TC30

Metal koruyucu borular›n çaplar›na göre A tipi veya B tipi
kafa verilebilir. Standart tipi rekorsuzdur. Kafa alt›ndan
rekorlu istenildi¤i takdirde tip numaras› sonuna rekor
bilgisi eklenir. (Termokupl tip kodlama sayfas›na bak›n›z).
Bu tip termokupllar insetsizdir. Eleman teli ucu kaynakl›
ve izolatörlü direkt boru içine monte edilmifltir. 

Yüksek s›cakl›klarda kullan›lan KER 530, KER 610, KER
799 seramik koruyucular metal tutucu boru ile kafaya
ba¤l›d›r. Gerekti¤i durumlarda flanfl yard›m› ile monte
edilir. L boyu resimde görüldü¤ü gibi kafan›n hemen
alt›ndan bafllar. 

Standart insetli tip olup, metal koruyuculu, rekor
ba¤lant›l› montajd›r. Kafa ile rekor aras› standart 120
mm’dir. Kafan›n rekor ba¤lant› noktas›ndan uzak kalmas›
gereken uygulamalar için seçilebilir. 

Not: Elimko Katalo¤u Insetli Termokupl Bölümü’ne
bak›n›z. 

TC03 ile aras›ndaki fark, kafa ile rekor aras›nda, 145 mm
standart bir aral›k vard›r. TC03 gibi insetli montajd›r. Kafa
rekor aras› 120 mm’nin yeterli olmad›¤› uygulamalarda
tercih edilir. fiekil olarak TC03 veya TC04 seçilir, ancak
insetsiz olmas› istenilirse TC01 tip seçilir, rekor uygun
flekilde L boyu üzerinde yelefltirilir.

Not: Elimko Katalo¤u Insetli Termokupl Bölümü’ne
bak›n›z. 

Metal koruyucu borulu termokupllarda kullan›lan, d›fl
koruyucu borunun içine monte edilen standart bir tiptir.
Elimko TC01 insetsiz, TC03 ve TC04 insetli modellerdir. 

Not: Elimko Katalo¤u Insetli Termokupl Bölümü’ne
bak›n›z.  

Genellikle T/C 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.



EL‹MKO DÜZ T‹P TERMOKUPL ÖRNEKLER‹

Bu bölümde Elimko standartlar›nda yer alan malzemelerle çeflitli düz tipler oluflturularak, örnekler sunulacakt›r. 

TC01 1 J 1 K 09

ÖÖ RR NN EE KK
16 fiekil olarak TC01 resmine uygun, tek

elemanl›, Fe-Const cins termokupl, eleman
çap› 1 mm oldu¤u için maksimum 700°C’ye
dayan›kl›, borusu DIN standard› 1.4571,
koruyucu k›l›f çap› 9 mm, termokupl boyu
kafa dibinden 160 mm. 

TC01 2 J 2 K 14

ÖÖ RR NN EE KK
71 fiekil olarak TC01 resmine uygun, çift

elemanl›, Fe-Const cinsi termokupl, eleman
çap› 2 mm oldu¤u için maksimum 900°C’ye
dayan›kl›, borusu DIN standard› 1.4571,
koruyucu k›l›f çap› 14 mm termokupl boyu
kafa dibinden 710 mm.

TC01 1 K 2 C 22

ÖÖ RR NN EE KK
50 fiekil olarak TC01 resmine uygun, tek

elemanl›, NiCr-Ni cinsi termokupl, eleman
çap› 2 mm oldu¤u için maksimum 1000°C’ye
dayan›kl› ancak C-2 malzeme olarak tuz
banyolar› için 950°C ile s›n›rl›, borusu DIN
standard› C-2, koruyucu k›l›f çap› 22 mm,
termokupl boyu kafa dibinden 500 mm.

RES‹M
NO

ELEMAN
SAYISI

ELEMAN
C‹NS‹

ELEMAN
ÇAPI

BORU
C‹NS‹

BORU
ÇAPI

AÇIKLAMA- -
TERMOKUPL

BOYU

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

TC02 1 S 4 X 26 50 fiekil olarak TC02 resmine uygun, tek
elemanl›, Pt%10Rh-Pt cinsi termokupl,
eleman çap› 0.35 mm oldu¤u için 1400°C’ye
dayan›kl›, seramik tüpü KER 530 poroz
seramik, koruyucu tüp çap› 26 mm,
termokupl boyu kafa dibinden 500 mm. KER
530 poroz oldu¤u için, içinde KER 610 gaz
geçirmez tüp vard›r. 

ÖÖ RR NN EE KK

TC01 1 S 5 I 22

ÖÖ RR NN EE KK
100 PZ fiekil olarak TC01 resmine uygun, tek

elemanl› Pt%10Rh-Pt cinsi termokupl,
eleman çap› 0.5 mm oldu¤u için 1600°C’ye
dayan›kl›, tel olmas›na ra¤men Inconel
borunun dayanma s›cakl›¤› 1200°C ile s›n›rl›,
d›fl korucu k›l›f DIN standard› Inconel, d›fl
çap 22 mm, Termokupl boyu1000 mm,
içinde KER 799 gaz geçirmez tüp vard›r. 

TC01 2 K 3 N 22

ÖÖ RR NN EE KK
71 PY fiekil olarak TC01 resmine uygun, çift

elemanl› NiCr-Ni cinsi termokupl, eleman
çap› 3 mm oldu¤u için 1200°C’ye dayan›kl›,
d›fl koruyucu k›l›f DIN standard› 1.4841,
koruyucu d›fl çap 22 mm Termokupl boyu
kafa dibinden 710 mm, içinde KER 610 gaz
geçirmez tüp var. 






