
re
kl

am
a

Polski Przemysł – marzec 201418 |

mentach platynowych o wytrzymałości do 1600°C typu S, R, 
B. Czujniki dobierane są na podstawie indywidualnych wyma-
gań oraz panujących warunków pracy. Zastosowanie znajdują 
osłony ceramiczne (mulit 610, korund 799) oraz stalowe ża-
roodporne (1.4841, 1.4762, H25T).

Przemysł sPożywczy
Czujniki temperatury dla przemysłu spożywczego wymaga-
ją wykonania potwierdzonego odpowiednim Świadectwem 
PZH. Konstrukcje wykonywane są z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej z dużą dbałością o aspekty higieniczne umoż-
liwiające zastosowanie w warunkach wysokiej sterylności 
procesu. Każdy czujnik może być sprawdzony dodatkowo, co 
zostanie potwierdzone odpowiednią dokumentacją.

Czujniki temperatury pracujące w strefach zagrożonych 
wybuchem wymagają wykonania w wersji Exi (iskro-
bezpiecznej) lub Exd (ognioszczelnej). Obie wersje 
potwierdzone są stosownymi dopuszczeniami typów 
gwarantującymi pełne bezpieczeństwo eksploatacji rów-
nież w warunkach największego ryzyka (górnictwo pod-
ziemne, petrochemia).

Firma Limatherm Sensor przykłada ogromną wagę do ja-
kości swoich produktów na każdym etapie konstruowania, 
produkcji oraz kontroli jakości produktu, aby wyrób był 
w pełni zgodny z wymaganiami klienta. Mamy wykwalifi-
kowaną kadrę techniczną w centrali firmy oraz inżynierów 
terenowych gotowych zdiagnozować każdą aplikację po-
miarową i dobrać odpowiednie rozwiązanie. Rozbudowa-
ny dział konstrukcyjny firmy pracuje nad projektowaniem 
wyrobów na podstawie dostarczonych wymagań, mając na 
uwadze wszelkie ustalenia z użytkownikiem oraz z zacho-
waniem walorów metrologicznych uzasadnionych ekono-
micznie.

Firma posiada własne Akredytowane Laboratorium Pomiarów 
Temperatury czuwające nad własnościami metrologicznymi 
produktów oraz świadczy usługi w zakresie wzorcowania i kali-
bracji czujników temperatury i innych urządzeń pomiarowych.

W ofercie firmy Limatherm Sensor znajduje się cała gama 
urządzeń specjalistycznych (kalibratory, pirometry, rejestra-
tory itp.) wspomagających pomiary wielkości fizycznych, np. 
temperatury, ciśnienia, wilgotności. Aparatura oferowana 
przez firmę pochodzi wyłącznie od renomowanych produ-
centów od lat istniejących na rynku automatyki.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dostępnej na stro-
nie internetowej www.limathermsensor.pl. Kontakt z firmą: 
telefon 18 337 99 00 lub mail info@limathermsensor.pl. ■

chemicznego osłony, aby zapewnić dokładny i długotrwały pomiar. W ofercie 
znajduje się szeroka gama osłon z materiałów ceramicznych, stali żaroodpor-
nych i żarowytrzymałych oraz specjalnych stopów chemicznych.

Przemysł chemiczny
Rodzaj otoczenia i medium pomiarowego ma znaczący wpływ na dobór 
czujników spełniających wymagania trudnych warunków chemicznych. 
Czujniki dedykowane do pomiarów temperatury kwasów, zasad i soli są 
wykonane ze specjalistycznych materiałów odpowiednich dla danego me-
dium. Każdy element czujnika jest dobierany do założonych warunków 
(osłona czujnika, element pomiarowy, głowica przyłączeniowa itp.).

Przemysł szklarski i ceramiczny
Specyfika branży szklarskiej i ceramicznej wymaga zastosowania czujników 
termoelektrycznych wysokotemperaturowych, opartych na termoele-

Produkowane czujniki opierają się głównie na elementach:

• rezystancyjnych – rezystory pomiarowe typu Pt100, Pt500, Pt1000, 
Pt25, Ni100, Cu…;

• termoelektrycznych – termopary typu J, K, T, N, S, R, B, E, A, C, D;

• półprzewodnikowych o określonych charakterystykach.

Czujniki temperatury stosowane są w większości aplikacji pomiarowych 
we wszystkich głównych gałęziach przemysłu.

Przemysł Paliwowo-energetyczny
W segmencie paliwowo-energetycznym pomiar temperatury jest kluczo-
wym elementem diagnostycznym, w którym zastosowanie znajduje szeroka 
gama czujników głowicowych w różnych wersjach konstrukcyjnych. Cha-
rakteryzują się one głównie wysoką odpornością na trudne warunki pracy, 
niezawodnością i wysoką klasą dokładności pomiaru. Wszelkie parametry 
konstrukcyjne wykazują zgodność z wymaganiami aplikacji pomiarowych.

Przemysł elektromaszynowy
Większość czujników dedykowanych maszynom i urządzeniom elektro-
mechanicznym to konstrukcje przewodowe. Charakteryzują się użyciem 
wysokiej klasy materiałów gwarantujących długą i niezawodną pracę w nie-
sprzyjających warunkach pomiarowych: dużej wilgotności, zapyleniu, wi-
bracjach itp.

Przemysł metalurgiczny
Spotykane aplikacje pomiarowe wymagają użycia specjalnych materiałów 
w osłonach czujników. Każde medium wymaga analizy oraz dobrania składu 

Pomiar 
temperatury
w przemyśle
Jednym z głównych parametrów określających procesy przemysłowe jest pomiar temperatury realizowany 
za pomocą przemysłowych czujników temperatury. Firma limatherm sensor od 45 lat doskonali proces 
produkcyjny czujników, prowadząc liczne badania ukierunkowane na rozwój, precyzję i stabilność wszystkich 
dostępnych elementów pomiarowych.
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