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Прийнятий відповідно до обов’язкових вимог державних (національних)
стандартів, діючої технічної документації і визнані придатним(и) для експлуатації.
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_________________
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Інструкція з експлуатації
та паспорт

_
13 Особливі відмітки (дата введення ПТ в експлуатацію, початок та
закінчення роботи, зберігання)
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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1 Загальні вказівки
1.1
Інструкція
з
експлуатації
призначена
для
ознайомлення
обслуговуючого персоналу з технічними характеристиками, будовою,
конструкцією, використанням та технічним обслуговуванням перетворювачів
термоелектричних «РегМик ТХА-…», «РегМик ТХК-…», «РегМик ТЖК-…» (далі
по тексту “ПТ”). Детальну інформацію можна отримати в документації на сайті
www.regmik.com.
1.2 В паспорті містяться відомості, що засвідчують гарантії виробника,
значення основних характеристик ПТ, а також відомості про пакування,
приймання і утилізацію ПТ.
2 Загальні відомості про ПТ і технічні характеристики
2.1 Загальні відомості про ПТ
2.1.1 ПТ призначені для перетворення температури робочого кінця
термопари в термоелектрорушійну силу при вимірюванні температури рідких та
сипучих середовищ, а також температури твердих тіл.
2.1.2 ПТ застосовуються для безперервного вимірювання температури
повітря, інертних газів та інших газоподібних середовищ, які не містять речовин,
що вступають у взаємодію з матеріалом захисної арматури та з’єднувальним
кабелем.
2.1.3 Область застосування ПТ - системи контролю та регулювання
температури в технологічних процесах в різних галузях промисловості,
сільського та комунального господарства, в побуті.
2.2 Основні технічні характеристики.
2.2.1 Максимально допустима температура поблизу клемної колодки
ПТ модифікацій Тхх-0x1, Тхх-0x2, Тхх-0x3 та в місці виходу проводів ПТ інших
модифікацій, не повинна перевищувати 100⁰С.
2.2.2 Основні технічні данні приведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Основні технічні характеристики ПТ
Найменування характеристики

НВФ «РЕГМІК»

Значення величини

Тип ПТ
Робочий діапазон вимірюваних температур, °С

15582, Україна,
Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
с.Рівнопілля, вул.Гагаріна, 2Б

Номінальна статична характеристика перетворення
(НСХ) по ДСТУ EN 60584-1

□
□

(0462) 614-863
(050) 465-40-35
(093) 544-22-84
(096) 194-05-50

L

1

Тип спаю (И-ізольований, Н-неізольований)

Телефон / факс:
Телефон моб.:

□
□

K

Клас допуску

И

2

□

□
□
Н□
J

3

Довжина монтажної частини, L, мм
Діаметр монтажної частини, D, мм
Довжина зовнішньої частини, Lн, мм
Довжина монтажних виводів, Lв, мм

Сайт: www.regmik.com
E-mail: office@regmik.com

Тип різьби штуцера
Умовний тиск вимірюваного середовища, не більше,
МПа
Показник теплової інерції, не більше, с
Опір ізоляції при (25±10) °С та відносній вологості до
80%, не менше, МОм
Стійкість до кліматичних впливів
Стійкість до механічних впливів
Матеріал захисної арматури (1 - Сталь 12Х18Н10Т, 2 Сплав алюмінію Д16)

100
Відповідають вимогам групи
виконання С4 по ГОСТ 12997
Відповідають вимогам групи
виконання N1 по ГОСТ 12997
1

□

□

2

3 Будова та робота ПТ
3.1. ПТ складається з двох спаяних на одному з кінців провідників, які
мають різні термоелектричні властивості. Спаяний кінець, який називають
робочим спаєм, поміщають у вимірюване середовище, а вільні кінці ПТ
підключають на вхід приладу. Якщо температури робочого та холодного спаїв
відрізняються, то ПТ виробляє термоЕРС, яка подається на вхід вимірювального
приладу.
3.2. Робочий спай поміщений в захисну арматуру. Вивід позитивного
термоелектроду помічений червоною міткою (рисунок 1).
3.3. Конструкція ПТ нерозбірна.
3.4. Конструктивні особливості та габаритні розміри різних модифікацій ПТ
наведені на рисунках 2, 3, 4.

Рисунок 4 – Перетворювачі термоелектричні поверхневі
4 Маркування та пломбування

Рисунок 1 – Розміщення термоелектродів в клемній головці

4.1. На ПТ нанесені:
- товарний знак підприємства-виробника;
- умовне позначення типу ПТ;
- умовне позначення НСХ;
- клас допуску;
- тип спаю;
- робочий діапазон вимірювань;
- дата випуску (рік, місяць).

5 Заходи безпеки
5.1. При експлуатації та технічному обслуговуванні необхідно
дотримуватись вимог даної інструкції з експлуатації та ГОСТ 12.3.019.
5.2. Підключення та технічне обслуговування ПТ мають виконувати
спеціалісти, які вивчили дану інструкцію з експлуатації.
6 Підготовка до використання
6.1. Встановіть ПТ на штатне місце та закріпіть його методом, який
відповідає особливостям відповідних елементів кріплення.
6.2. Виконайте підключення ПТ до вторинного перетворювача, при цьому
забезпечте надійний контакт провідників для підключення ПТ.

*Розміри залежать від типу клемної голівки.
**Діаметр 16 мм використовується тільки з клемною голівкою типу «Д»

7 Технічне обслуговування. Повірка
7.1. Технічне обслуговування ПТ проводиться не рідше одного разу на
шість місяців та складається з контролю його кріплення, контролю електричних
з’єднань, а також видалення пилу та бруду з ПТ.
7.2. Повірку ПТ(за необхідності) проводять територіальні органи або
відомча метрологічна служба споживача, яка має право повірки.
7.3. Повірку (добровільну повірку) проводити відповідно до
ДСТУ ГОСТ 8.338.
8 Зберігання та транспортування
8.1. В упакованому стані ПТ можуть транспортуватись будь-яким видом
транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил, що діють на
кожному виді транспорту. При транспортуванні ПТ повітряним транспортом їх
слід розміщувати в опалювальних герметичних відсіках.
8.2. Умови транспортування по умовам зберігання 5 ГОСТ15150.
8.3. ПТ зберігати в пакуванні підприємства-виробника по умовам
зберігання 3 ГОСТ15150.

Рисунок 2 – Перетворювачі термоелектричні занурювальні
9 Утилізація
9.1. ПТ не містять шкідливих матеріалів і речовин, що вимагають
спеціальних методів утилізації.
9.2. Після закінчення терміну служби ПТ піддають заходам щодо
підготовки і відправленню на утилізацію. При цьому слід керуватися законом
України «Про відходи», а також нормативними документами по утилізації
відходів, прийнятими в експлуатуючій організації з урахуванням специфіки
виробництва.
10 Комплектність
Перетворювач термоелектричний
Інструкція з експлуатації

_____шт.
__1__шт.

11 Гарантії виробника
11.1. Виробник гарантує відповідність ПТ технічним умовам
ТУ У 33.2-32195027-005:2007 “Перетворювачі термоелектричні „РегМик ТХА…”, „РегМик ТХК-…”, „РегМик ТЖК-…”” при виконанні умов експлуатації,
транспортування, зберігання та монтажу.
11.2. Гарантійний строк експлуатації ПТ при максимальній температурі
робочого діапазону:
- до 600 °С – 18 місяців з дня введення в експлуатацію,
- від 600 до 1000 °С – 12 місяців з дня введення в експлуатацію,
- від 1000 до 1100 °С – 6 місяців з дня введення в експлуатацію,
11.3. В разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну при
умові виконання споживачем правил експлуатації, транспортування та
зберігання
підприємство-виробник
зобов’язується
провести
його
безкоштовний ремонт або заміну.
Рисунок 3 – Перетворювачі термоелектричні занурювальні з кабельними виводами

