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OO  Zakresy pomiarowe: 
od -60 ... +40 °C do 0 ... 200 °C

OO Maksymalne ciśnienie: 15 bar

OO Klasa dokładności: 1,0

OO  Przyłącza procesowe:  
G ½ M, ½" NPT

OO  Materiał czujnika: mosiądz

OO  Ciecz wypełniająca:  
niebieski fluid termometryczny

OO  Opcje: ekonomiczna wersja z 
lekką plastikową obudową

OO Anodowane cyfry

OO Grawerowana szklana skala

Termometry maszynowe
zgodne z DIN 16181 - 16195

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Siedziba główna:
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

pomiary

•

monitoring

•

analiza

Oddziały KOBOLD na świecie:

AustrAliA, AustriA, BelgiA, BułgAriA, Chiny, CzeChy, egipt, FrAnCjA, hiszpAniA, holAndiA, 
KAnAdA, indie, indonezjA, MAlezjA, MeKsyK, nieMCy, peru, polsKA, KoreA południowA, 
ruMuniA, stAny zjednoCzone, szwAjCAriA, tAjlAndiA, tunezjA, turCjA, węgry, wielKA 
BrytAniA, wietnAM, włoChy
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Verschluss-Schraube 
4 DIN 16192

Polster 5 DIN 16192

Polster 6 DIN 16192

Oberteil

Kapillare

Polster 7 DIN 16192

Scheibe 8 DIN 16192

Gewebestrumpf Nr. 10

Kontermutter 9 DIN 16192

Einschraubstutzen

Budowa

Zastosowania

Termometry maszynowe przeznaczone są do bezpośredniego 
pomiaru temperatury cieczy procesowych. 

Główne obszary zastosowania:

OO  Chłodnictwo i wentylacja

OO Producenci systemów grzewczych i pieców

OO Zakłady produkcyjne

OO Producenci silników

OO Elektrociepłownie

Opis

Termometry maszynowe wyplenione cieczą to ekonomiczne i 
bardzo trwałe rozwiązanie pomiaru temperatury.

Użycie wysokiej jakości szkła zapewnia dokładność i 
powtarzalność pomiaru.

Termometry z solidną obudową, wypełnione są cieczą 
umieszczoną w szklanej kapilarze i wyposażone w przyłącza 
gwintowe.

obudowy wykonane są z anodowanego aluminium w kolorze 
mosiądzu lub tworzywa sztucznego w kolorze złotym, dla 
długości czujnika 150mm (wersja ekonomiczna). 

Cyfry na skali są w kolorze czarnym. Biała tarcza pod szklaną 
kapilarą oraz niebieska ciecz pozwala na łatwy odczyt wartości 
temperatury. Podziałka jest wtopiona w szkło, a przez to 
odporna działanie czynników zewnętrznych.

Dokładność pomiaru wynosi 1% pełnej skali. Kapilary 
wytwarzane są z zatwierdzonego przez PTB szkła - N16B lub 
8409 Supremax.

Przyłącza procesowe zgodne są z normą DIN typ B z gwintem 
zewnętrznym G ½ lub ½" NPT. Czujniki o długościach do 63 mm 
wykonywane są z mosiądzu.

Dłuższe czujniki są trwale lutowane. 

Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 15 bar.

Termometry dostarczane są w trzech wielkościach 200, 150 
i 110 mm, z przyłączem prostym lub kątowym 90°. Inne 
wykonania na życzenie klienta.

Termometry maszynowe zgodne z DIN 16181 - 16195 Typ TGL, TGK

Obudowa aluminiowa 110 x 36 mm, typ B zgodny z DIN 16181 przyłącze G½ A lub ½" NPT, wersja prosta

typ zakres pomiarowy/ 
skala

skala długość  
zanurzeniowa l1

przyłącze

tgl-1164... -60... + 40/2 °C

...C... = °C

...F... =  podwójna 
skala °C/°F

...040... = 40 mm

...050... = 50 mm

...063... = 63 mm

...100... = 100 mm

...160... = 160 mm

...g = G½ zewnętrzny

...n = ½" NPT

tgl-1135... -30... + 50/2 °C

tgl-1106... 0... + 60/1 °C

tgl-1110... 0... + 100/2 °C

tgl-1112... 0... + 120/2 °C

tgl-1116... 0... + 160/5 °C

Podkładka 5 DIN 16192

Podkładka 6 DIN 16192

Sekcja górna

Kapilara

Podkładka 7 DIN 16192

Podkładka 8 DIN 16192

Pokrycie materiałowe 
numer 10

Elementy montażowe

Nakrętka zabezpieczająca  
9 DIN 16192

Zaślepka gwintowana 
4 DIN 16192

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

uwaga! Minimalna liczba sztuk zamówienia dla każdej pozycji: 5 sztuk
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Termometry maszynowe zgodne z DIN 16181 - 16195 Typ TGL, TGK

Obudowa aluminiowa 150 x 36 mm, typ B zgodny z DIN 16185 przyłącze G½ A lub ½" NPT, wersja prosta

typ zakres pomiarowy/ 
skala

skala długość  
zanurzeniowa l1

przyłącze

tgl-5164... -60... + 40/2 °C

...C... = °C

...F... =  podwójna 
skala °C/°F

...040... = 40 mm

...050... = 50 mm

...063... = 63 mm

...100... = 100 mm

...160... = 160 mm

...g = G½ zewnętrzny

...n = ½" NPT

tgl-5135... -30... + 50/1 °C

tgl-5106... 0... + 60/1 °C

tgl-5110... 0... + 100/2 °C

tgl-5112... 0... + 120/2 °C

tgl-5116... 0... + 160/2 °C

tgl-5120... 0... + 200/2 °C

Obudowa z tworzywa 150 x 36 mm, typ B zgodny z DIN 16185 przyłącze G½ A lub ½" NPT, wersja prosta

typ zakres pomiarowy/ 
skala

skala długość  
zanurzeniowa l1

przyłącze

tgK-5164... -60... + 40/2 °C

...C... = °C

...F... =  podwójna 
skala °C/°F

...040... = 40 mm

...050... = 50 mm

...063... = 63 mm

...100... = 100 mm

...160... = 160 mm

...g = G½ zewnętrzny

...n = ½" NPT

tgK-5135... -30... + 50/1 °C

tgK-5106... 0... + 60/1 °C

tgK-5110... 0... + 100/2 °C

tgK-5112... 0... + 120/2 °C

tgK-5116... 0... + 160/2 °C

tgK-5120... 0... + 200/2 °C

Obudowa aluminiowa 150 x 36 mm, typ B zgodny z DIN 16186 przyłącze G½ A lub ½" NPT, wersja kątowa 90°

typ zakres pomiarowy/ 
skala

skala długość  
zanurzeniowa l1

przyłącze

tgl-5264... -60... + 40/2 °C

...C... = °C

...F... =  podwójna 
skala °C/°F

...040... = 40 mm

...050... = 50 mm

...063... = 63 mm

...100... = 100 mm

...160... = 160 mm

...g = G½ zewnętrzny

...n = ½" NPT

tgl-5235... -30... + 50/1 °C

tgl-5206... 0... + 60/1 °C

tgl-5210... 0... + 100/2 °C

tgl-5212... 0... + 120/2 °C

tgl-5216... 0... + 160/2 °C

tgl-5220... 0... + 200/2 °C

Obudowa z tworzywa 150 x 36 mm, typ B zgodny z DIN 16186 przyłącze G½ A lub ½" NPT, wersja kątowa 90°

typ zakres pomiarowy/ 
skala

skala długość  
zanurzeniowa l1

przyłącze

tgK-5264... -60... + 40/2 °C

...C... = °C

...F... =  podwójna 
skala °C/°F

...040... = 40 mm

...050... = 50 mm

...063... = 63 mm

...100... = 100 mm

...160... = 160 mm

...g = G½ zewnętrzny

...n = ½" NPT

tgK-5235... -30... + 50/1 °C

tgK-5206... 0... + 60/1 °C

tgK-5210... 0... + 100/2 °C

tgK-5212... 0... + 120/2 °C

tgK-5216... 0... + 160/2 °C

tgK-5220... 0... + 200/2 °C

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
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G 1⁄2 A oder 1⁄2 " NPTG 1⁄2 A oder 1⁄2 " NPT

22

2230

Obudowa aluminiowa 200 x 36 mm, typ B zgodny z DIN 16189 przyłącze G½ A lub ½" NPT, wersja prosta

typ zakres pomiarowy/ 
skala

skala długość  
zanurzeniowa l1

przyłącze

tgl-2164... -60... + 40/1 °C

...C... = °C

...F... =  podwójna 
skala °C/°F

...040... = 40 mm

...050... = 50 mm

...063... = 63 mm

...100... = 100 mm

...160... = 160 mm

...g = G½ zewnętrzny

...n = ½" NPT

tgl-2135... -30... + 50/1 °C

tgl-2106... 0... + 60/1 °C

tgl-2110... 0... + 100/1 °C

tgl-2112... 0... + 120/1 °C

tgl-2116... 0... + 160/2 °C

tgl-2120... 0... + 200/2 °C

Obudowa aluminiowa 200 x 36 mm, typ B zgodny z DIN 16190 przyłącze G½ A, wersja kątowa 90°

typ zakres pomiarowy/ 
skala

skala długość  
zanurzeniowa l1

przyłącze

tgl-2264... -60... + 40/1 °C

...C... = °C

...F... =  podwójna 
skala °C/°F

...040... = 40 mm

...050... = 50 mm

...063... = 63 mm

...100... = 100 mm

...160... = 160 mm

...g = G½ zewnętrzny

...n = ½" NPT

tgl-2235... -30... + 50/1 °C

tgl-2206... 0... + 60/1 °C

tgl-2210... 0... + 100/1 °C

tgl-2212... 0... + 120/1 °C

tgl-2216... 0... + 160/2 °C

tgl-2220... 0... + 200/2 °C

Wymiary [mm]

wersja prosta wersja kątowa

typ h 
[mm]

B 
[mm]

l1 

[mm]
d 

[mm]

tgl-11... 110 30 40, 50, 63, 100, 160 10

tgK-51/tgl-51... 150 36 40, 50, 63, 100, 160 10

tgl-21... 200 36 40, 50, 63, 100, 160 10

typ h 
[mm]

B 
[mm]

l1 

[mm]
d 

[mm]

tgK-52/tgl-52... 150 36 40, 50, 63, 100, 160 10

tgl-22... 200 36 40, 50, 63, 100, 160 10

Termometry maszynowe zgodne z DIN 16181 - 16195 Typ TGL, TGK

G ½ A lub ½" NPT G ½ A lub ½" NPT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.


