
M‹NERAL ‹ZOLEL‹
TERMOKUPLLAR

■ GENEL

Mineral izoleli termokupllar, çok çeflitli flartlarda ve ortamlarda,
de¤iflik s›cakl›klarda kullan›labilirler. 

Kullan›ld›¤› yerler;

• Tanklar, boru hatlar›, çeflitli makinalar ve aparatlar›, 
laboratuvar ve test merkezleri, 
• Hava, gazlar, su, ya¤ gibi s›v› ve gaz ortamlar, 
• Nükleer enerji santralleri, reaktörler, bas›nçl› kaplar, kimya
endüstrileridir. 

Bu katalogta 1200°C’ye kadar kullan›labilen standart tip mineral
izoleli termokupllar yer almaktad›r. 

Bükülebilir-k›vr›labilir ve düflük çaplarda verilebilir olmas›
nedeniyle portatif uygulamalarda genifl kullan›m imkanlar› vard›r.
S›cakl›k limitleri olarak çal›flabilecekleri ortamlarda kablo gibi
dolaflt›r›labilirler. Uzun tünel f›r›nlarda araba alt› s›cakl›¤›n› takip
etmek için veya bir f›r›n›n s›cakl›k profilini ç›karmak için
tercihen kullan›l›rlar.

■ D‹ZAYN VE SEÇ‹M

Tek veya çift elemanl› termokupl ince bir metal k›l›f içine
yerlefltirilmifl ve k›l›f içinde yüksek safl›kta metal oksit tozlar›
s›k›flt›r›larak izole edilmifllerdir. Bu flekilde eleman telleri
birbirlerinden ve ayn› zamanda metal koruyucudan izole
edilmifllerdir. Metal k›l›f, metal oksit tozlar› ve eleman telleri
özel yöntemlerle çok iyi s›k›flt›r›lm›fl olmas› nedeniyle,
termokupl bir kablo gibi bükülebilir, k›vr›labilir. 

■ TERMOKUPL STANDARDI

Üretimlerimizde yer alan mineral izoleli termokupllar, DIN
43710 ve IEC 584 standartlar›na uygun EMF de¤eri
üretmektedir. Fe-Const ve NiCr-Ni mineral izoleli
termokupllar için Termokupllar Genel Bilgiler’deki mV
tablolar›ndan yararlan›labilir. 

■ KORUYUCU KILIFLAR

Mineral izoleli termokupllar özel yap›ya sahip olduklar› için,
di¤er termokupllardaki gibi de¤iflik ve çok alternatifli k›l›f
kullan›m imkan›na sahip de¤ildirler. Standartlarda yer alan
mineral izoleli termokupllar›n d›fl k›l›flar› inconel veya 316
paslanmaz çelik olabilir. Elimko standartlar›ndaki mineral izoleli
termokupllar›n d›fl koruyucu metalleri ço¤unlukla inconel olup,
1200°C’ye kadar kullan›l›rlar. Genel olarak mineral izoleli
termokupllarda, s›cak nokta kaynak ucu, d›fl koruyucu metal ile
birlikte kaynaklan›r. Yani montaj türü toprakl› tiptedir.
(Termokupllar Genel Bilgiler Bölümü’ne bak›n›z.) E¤er kullan›c›
topraks›z montaj istiyorsa sipariflte belirtmelidir. Mineral izoleli
termokupllar›n baz› çaplar› ve baz› tipleri topraks›z monte
edilebilir. 

■ BA⁄LANTI KAFASI

Mineral izoleli termokupllar da di¤er sabit tipler gibi de¤iflik
flekillerde imal edilirler. Kafal› montajl› tiplerde DIN 43729
standard› A tipi veya B tipi alüminyum döküm kafalar kullan›l›r.
Kafa s›cakl›¤› 200°C’nin üzerine ç›kamaz. Sabit kablolu mineral
izoleli termokupllarda da kablo ba¤lant› noktas›n›n s›cakl›¤›
önemlidir. Montaj flekillerine göre bu s›cakl›k limitleri katalogta
da belirtilmifltir. 



■ BA⁄LAMA YÖNTEMLER‹

Mineral izoleli termokupllar›n ba¤lant›s› için rekor veya flanfl
düflünülebilece¤i gibi direkt kaynak da yap›labilir. Ayr›ca mineral
izoleli insetler yayg›n olarak kullan›lan tiplerdir. 

Termokupl kafas› içine inset klemensi yay s›k›flt›rmal› monte
edilir. 

■ MONTAJ fiEK‹LLER‹

Mineral izoleli termokupllar bükülebilir-k›vr›labilir olmalar›
nedeniyle oldukça alternatifli montaj flekillerine sahiptir. Çeflitli
uzunluklarda, uzun kanallara portatif amaçl› dald›r›labildikleri
gibi sabit olarak da monte edilebilirler. Do¤ru ölçüm almak için
mineral izoleli termokupllar s›v› ortamlara d›fl çaplar›n›n
minimum 5 kat›, gaz ortamlara 20 kat› kadar dald›r›lmal›d›r. 

En düflük e¤ilme-bükülme çap›, termokupllun çap›na ba¤l› olarak
de¤iflmektedir. Bu çaplar bu bölümün sonunda verilmektedir. 

■ 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 siparifl verilebilir.

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

■ YEDEK PARÇA

Mineral izoleli termokupllarda kafa, klemens gibi parçalar
yedeklenebilir. Mineral izoleli termokupl yekpare bir bütündür.
Bu nedenle komple de¤ifltirilebilir.

■ ONARIM

Mineral izoleli termokupllar›n onar›m› güçtür. Uç kayna¤›
yenilenebilirse de, boy k›sal›r. 

■ 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 ya da 5. hane sonuna eklenen ekstra bilgilerle
tan›mlan›r. 

■ ÖRNEK

MI01 - 1 K 6 0 - 5 0 F

Resim no 1 2 3 3 4 4 5

• MI01 resmine uygun
• Tek elemanl›
• NiCr-Ni termokupl
• 6 mm çap
• 500 mm boy
• Flanfll› tipte montaj 



EL‹MKO M‹NERAL ‹ZOLEL‹ TERMOKUPL KODLAMA 

Resim No

1- Eleman Say›s›

2- Eleman Cinsi

3- Koruyucu K›l›f Çap› 

4- Dalma Boyu

5- Özel Haller

Resim No. 1 2 33 44 5

MI01 - 1 J -60 50 F

Resim No MI01 MI02 MI03 MI04
MI05 MI06 MI07 MI08

Mineral izoleli termokupllar›n 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 Eski kod Yeni kod
F Fe-Const L  DIN 43710
N NiCr-Ni K IEC 584
J  Fe-Const J   

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

3- Koruyucu 
K›l›f Çap›

15 1.5 mm
30 3 mm
45 4.5 mm
60 6 mm

3. haneye d›fl çap kodu yaz›l›r. Örne¤in 1.5 mm çap
için 15, 3 mm çap için 30 kodu kullan›l›r. 
D›fl çap alternatifleri s›n›rl›d›r. 

Not= 3. hane çift rakaml›d›r. 

4- Termokupl        
Boyu 

16 [Birim cm cinsindendir.]
25
40 Not: Sadece inset tip
50 MI05’lerde boy mm
71 cinsinden yaz›l›r. 
100
•
•
•

4. haneye mineral izoleli termokupl boyu yaz›l›r.
Do¤ru ölçüm almak için s›v› ortamlara termokupl
çap›n›n minimum 5 kat›, gaz ortamlara minimum 20
kat› dald›r›l›r. 

Not: 4. hane çift rakaml›d›r.

5- Özel Haller R Rekor 
F Flanfl 
Ö Özel haller
D Uzant› uç boyu (cm)
Tr Çevirici
ME Minyatür Soket (Erkek)
SE Standart Soket (Difli)
MD Minyatür Soket (Erkek)
SD Standart Soket (Difli)

5. haneye termokuplla rekor, flanfl gibi ilaveler oldu¤u
takdirde 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.
D, L boyu ucunda, çap fark› ile de¤iflen boru uzunlu¤u
cm cinsinden L boyu yan›na yaz›l›r. 



EL‹MKO M‹NERAL ‹ZOLEL‹ TERMOKUPLLAR

MI01

MI02

MI03

MI04

MI05

MI06

Genel olarak B tipi küçük kafa ile imal edilirler. Rekorsuz
standart bir tiptir. Rekor istenildi¤inde 5. haneye rekor
standard› belirtilir. 

Resimde görüldü¤ü gibi bir ucu kaynakl› di¤er ucu ise
kademeli olarak M10X0.1 difl aç›lm›fl bir parça ile son
bulur. Bu rekordan istifade ile monte edilebilir.

Rekorlu, sabit kablolu monte edilmifl basit tip mineral izoleli
termokupldur. Sabit kablolu oldu¤u için kablo boyu sipariflte
mutlaka belirtilmelidir. Rekorlu kafa s›cakl›¤› 100°C’yi
geçmemelidir. Standart rekoru 1/2 parmakt›r.

Mineral izoleli insettir. Bilindi¤i gibi insetler ayr›ca bir
termokupl k›l›f› içinde insetli tip termokupl olarak kullan›l›r.
MI05’ler TC03 veya TC04 içinde inset olarak kullan›labilirler. 

Eleman teli uçlar› kolay kopmayacak flekilde sa¤lamlaflt›r›lm›fl,
izole edilip bir yüzük içinde sabitlefltirilmifl ve uçlar› serbest
b›rak›lm›flt›r. Gerekti¤i hallerde kablo monte edilebilir. 

Mineral izoleli termokupldan L boyu kesilir, ucu kaynaklan›r,
di¤er uç (+) (-) olarak aç›k b›rak›l›r. Basit bir tiptir. De¤iflik
amaçlarla kullan›labilir.



‹¤ne uçlu bu tip mineral izoleli portatif termokupl ile
yumuflak cisimlere girilebilir, bat›r›labilir. Uç k›s›m kademeli
olarak düflürülmüfltür.

MI07-I

Ortam korozif de¤ilse daha hassas ölçüm alabilmek için
termokupllun ucu resimde görüldü¤ü gibi korunarak aç›k
b›rak›l›r. Kaynak ucuna baz› cisimlerin çarpmas› ve zarar
vermesi olas›l›¤›na karfl› delikli bir koruyucu ile de
korunabilir.

Mineral izoleli termokupllun kablo ba¤lant› ucuna özel bir fifl
tak›l›r. Fiflin difli ve erkek uçlar› (+) (-) tek yönlü tak›lacak
flekilde korunmufltur. Fiflin kontaklar› eleman teli
cinsindendir. Özel fiflin pahal› olmas› nedeniyle çok gerekli
ise seçilir. 

MI07-H

MI07-HD

MI08

MI07

MI07-1

MI07-Y

MI07-YA

Portatif amaçl› elle tutulabilir tipte kullan›lan bu termokupllun
kullan›m yerleri çok çeflitlidir. Sabit kablolu monte edilen
MI07 tip mineral izoleli termokupllun T/C boyu arzu edilen
uzunlukta olabilir. 

Uç k›sm›n daha hassas ölçüm yapabilmesi için kademe
düflürülür. Bu flekilde s›cakl›k de¤iflimleri daha h›zl› ve hassas
olarak alg›lanabilir. Portatif tip, elle tutulabilir özelliktedir.

Yüzey ölçümlerinde kullan›l›r. Düz yüzeye kuvvetlice
bast›r›lmal›d›r. Ucunda küçük dairesel bir pul vard›r. Sabit
kablolu, portatif bir tiptir. Bu tipin ölçme ucunun aç›l› olan›
MI07-YA olarak kodlan›r. Resimde her ikisi de
görülmektedir. 



RES‹M
NO

MI01

ELEMAN
SAYISI

ELEMAN
C‹NS‹

TERMOKUPL
BOYU

TERMOKUPL
BOYU

AÇIKLAMA

1 J 60

ÖÖ RR NN EE
25 fiekil olarak MI01 resmine uygun. Kafal› tip bu termokupl

tek elemanl› ve Fe-Const cinsi. D›fl çap 6 mm, boy 250
mm. 6 mm çapta oldu¤u için 30 mm yar› çapta bükülebilir
bir k›vr›m verilebilir. Eleman teli çap› yaklafl›k 1 mm. 

- -

KK
MI04 2 K 60

ÖÖ RR NN EE
50 fiekil olarak MI04 resmine uygun. Laboratuvar

uygulamalar›nda kullan›labildi¤i gibi özel amaçl› çok çeflitli
yerlerde kullan›labilir. Bükülebilir-k›vr›labilir özelliktedir.
Çift elemanl›, NiCr-Ni termokupl, d›fl çap 6 mm, boy 500
mm’dir.KK

MI05 1 J 45

ÖÖ RR NN EE
400 fiekil olarak MI05 resmine uygun insetli termokupllar›n

inseti olarak verilebilir. Tek elemanl›, Fe-Const cinsi, 4.5
mm çapta, 400 mm uzunluktad›r. Dikkat edilecek olursa
inset tip oldu¤u için boy mm cinsinden yaz›lm›flt›r. D›fl çap
4.5 mm oldu¤u için bükülebilece¤i minimum yar›çap 
23 mm’dir. KK

MI07 1 K 30

ÖÖ RR NN EE
100 Mineral izoleli termokupllar içinde portatif amaçl› kullan›lan

bu tipin çok genifl uygulamalar› vard›r. Elle tutulabilir sap,
sabit kablolu montaj, tek elemanl›, NiCr-Ni cins, d›fl çap 3
mm, boy 1000 mm. Arzu edildi¤i takdirde boy çok daha
uzun talep edilebilir. KK

MI07-Y 1 J 45

ÖÖ RR NN EE
40 Düz yüzeylerin s›cakl›¤›n› ölçmek için kullan›l›r. Yüzeyin

pütürlü olmamas› gerekir. Tam temas sa¤lamak için yüzeye
kuvvetlice bast›r›l›r. Tek elemanl›, Fe-Const cinsi, d›fl çap 
4.5 mm, boy 400 mm’d›r. KK

Mineral izoleli termokupllar›n standartlarda belli çaplar› vard›r. Bu çaplar›n bükülebilece¤i minimum yar›çaplar s›n›rl›d›r. Bu yar›çap›n
üzerine ç›k›l›r ise termokupl zarar görür, kopabilir. Bu nedenle mineral izoleli termokupllar› bükerken bu özelli¤ine dikkat edilmelidir.
Yandaki tablo halinde s›n›rlar verilmektedir.

Fe-Const veya NiCr-Ni

Termokupl Bükülebilir Minimum Eleman Teli
D›fl Çap› Yar›çap Yaklafl›k Çap›

1.5 mm 8 mm ~ 0.18 mm

3.0 mm 15 mm ~ 0.45 mm

4.5 mm 23 mm ~ 0.7 mm

6.0 mm 30 mm ~ 1 mm

8.0 mm 36 mm ~ 1.2 mm

Mineral izoleli termokupllarda eleman teli çap›-s›cakl›k
aras›ndaki iliflki di¤er termokupllardaki gibi de¤ildir. Teller
metal oksitleri ile çok iyi bir flekilde d›fl ortamlardan izole
edildi¤i için düflük çapta daha yüksek s›cakl›klara ç›kabilirler. 

M/I TERMOKUPL ÖZELL‹KLER‹

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




