
SENZOR DE TEMPERATURĂ SOT 223 PT 1000 2B        SOT 223

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice. Toate datele tehnice prezintă informaţii legate de tipul de construcţie şi de aceea nu garantează anumite caracteristici. 
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Stand: 04/2004

Rezistenţa nominală Toleranţa

1000 Ohm la 0°C DIN EN 60751, clasa 2B 32 209 116

Specificaţii DIN EN 60751

Domeniu de temperaturi - 50 °C la + 150 °C

Coeficientul de temperatură TK = 3850 ppm/K

Conexiune lipire aliaj de cupru cu strat Sn / Pb

Stabilitate pe termen lung max. R0-Drift 0,04% după 1000 h la 150 °C
max. R0-Drift 0,04% după 1000 h la - 55 °C

Stabilitate baie de lipire abatere max. 0,03% după 10s la 260 °C

Autoîncălzire 0,049 K/mW la 0 °C; montat pe placa
conductoare electronică
0, 2 K/mW la 0 °C; numai senzorul în carcasă

Timp de declanşare ape agitate (v = 0,4 m/s):t0,5 = 0,45 s;
   t0,9 = 1,2 s;

curenţi aer(v = 2 m/s): t0,5 = 8 s; t0,9 = 26 s;

Curent de măsurat 0,1 la 0,3 mA
(ţineţi cont de autoîncălzire)

Inflamabilitate UL 94-V0

Rezistenţa de izolaţie  20 °C: 5 x 1016 Ω cm
specifică 150 °C: 5 x 1013 Ω cm

Date fizice carcasă Material: Duroplast
Coeficient expansiune termică: 13 x 10-6 /°C
Conductibilitate termică: 0,65 W/mK
Absorbţie umiditate: 0,5% (P.C.T.: 121 °C, 24 h)

Senzorul de temperatură Platin 1000 cu carcasă standard SOT 223 prezintă următoarele caracteristici speciale: semnalul 
normat conform DIN EN 60751, interschimbabilitate, stabilitate pe termen lung şi precizie. Produsul este conceput pentru
echiparea automată în domeniul electronic şi serveşte compensării temperaturii pe plăcile conductoare electronice. SOT 223
este echipat cu un element de răcire, ce optimizează contactul termic cu placa conductoare.
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