
Czujniki temperatury i akcesoria 

Ws zystko z jednego ź ródła dla wsz ystkich bra nż pr zemysłu

Termometry oporowe, czujniki temperatury,
termopary płaszczowe, termoelementy,
akcesoria i usługi

Your partner for temperature 



Produkty naszej produkcji

Termometry oporowe                                            

▪   z armaturą ochronną wg DIN 43772 do wkręcania, 
spawania lub z kołnierzem mocującym

▪   wkłady pomiarowe i armatura ochronna są dostar-
czane również pojedynczo

▪   czujniki przewodowe w różnych wykonaniach

Czujniki temperatury, termopary                                            

▪   z osłonami metalowymi lub ceramicznymi

▪   z dodatkowymi wewnętrznymi rurkami 
ceramicznymi

▪   do dostawy z izolowanymi termoparami lub  
z wbudowanymi wkładami pomiarowymi

▪   z odpowiednim osprzętem mocującym

Termoelementy płaszczowe                                         

▪   średnice płaszcza od 0,15 mm do 12 mm

▪   miejsca pomiarowe izolowane lub zespawane

▪   wykonania płaszcza z różnych materiałów

▪   z luźnymi końcówkami lub innymi rodzajami 
przyłączeń (z wtyczką, przewodem, głowicą i innymi)

Czujniki dla przemysłu tworzyw sztucznych                

▪   dostępne czujniki w wykonaniu kątowym lub 
wkręcanym jak również wykonania bagnetowe

▪   różnorodne długości i średnice

▪    dostępne z odpowiednim osprzętem jak np. kołpaki 
bagnetowe i złączki rurowe

Wykonania specjalne ( przykłady)                                 

▪   czujniki z końcówkami platynowymi ( przemysł szklarski)

▪   czujniki w wykonaniu Ex

▪   przejściówki i specjalne czujniki do urządzeń 
próżniowej obróbki cieplnej

▪    armatura z powłokami lub w wykonaniu ze specjalnych 
materiałów (np.PTFE, Hastelloy), tuleje tantalowe



Komponenty i akcesoria

Rury osłonowe                                                                                                                                        

▪    ceramiczne, metalowe lub ze stali kwasoodpornej 
do czujników temperatury i termometrów oporowych

▪   z odpowiednim osprzętem do mocowania jak np. 
uchwyty zaciskowe i kołnierze mocujące, złączki 
gwintowane, złączki zaciskowe, kątniki itd.

Złącza wtykowe                                                   

▪    złącza wtykowe w wykonaniu standardowym 
i miniaturowym wraz z odpowiednimi panelami do 
instalacji i zaciski do mocowania drutu

▪   wtyczki i złącza typu LEMO z odpowiednimi  
gniazdami wtykowymi do mocowania

▪   wtyczki i gniazda w wykonaniach specjalnych wg 
potrzeb klienta

Inne towary w naszej ofercie sprzedaży             

▪   regulatory temperatury i rejestratory, wska  źniki, 
ręczne mierniki

▪   różne cyfrowe i analogowe przetworniki, elektrody pH 
do analizy pomiaru

▪    aparaty i części zamienne do techniki opalania gazem

▪   regulatory, rejestratory i wskaźniki mogą być  
dostarczane zgodnie z CQI-9 lub AMS 2750 D

Przewody                                                              

▪   przewody kompensacyjne i termoparowe w wielu 
wykonaniach w pierścieniu lub na szpuli

▪   izolowane przewody termoparowe w różnych 
wykonaniach do temperatur max. 1200°C

▪   przewody podłączeniowe do termometrów 
oporowych

Głowice przył ączeniowe i kostki zaciskowe      

▪   glowice aluminiowe, ze stali kwasoodpornej lub 
z tworzyw sztucznych w różnych wykonaniach

▪   ceramiczne kostki zaciskowe (od 2 do 8 zacisków)  
do czujników temperatury i termometrów oporowych



Serwis/usługi

Akcesoria i części zamienne jak przewody, złączki, uchwyty, 
końcówki lancetu, styki itd. do pomiaru temperatury ciekłych 
metali w hutach stali i odlewniach

Naprawa i przegląd aparatów po- 
miarowych znanych producentów  
w naszym warsztacie serwisowym

Pomiar temperatury w płynnych 
metalach np. w hucie stali

Jeden z pracowników działu 
sprzedaży w drodze do klienta

Technik serwisowy przy kontroli / przeglądzie na miejscu 
( CQI-9 lub AMS 2750 E)

Przykłady niektórych naszych usług serwisowych

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej
www.reckmann.de



Akredytowane  
laboratorium kalibracyjne

zgodne z wytycznymi  
DAkkS

Od czasu utworzenia firmy w 1970 roku jesteśmy niezawodnym partnerem naszych klientów. Do rozwiązywania 
Waszych problemów pomiarowych stoi do Państwa dyspozycji nasz doświadczony zespół specjalistów wraz 
z nowoczesnymi urządzeniami produkcyjnymi i zasobnym magazynem.

Certyfikaty jakości, dla środowiska i ATEX 



Düsseldorf

RECKMANN GMBH
Werkzeugstraße 19 - 23
58093 Hagen, Niemcy
Skrytka pocztowa 60 01 64
58137 Hagen, Niemcy
Telefon  +49 2331 3501-0
Fax         +49 2331 3501-70
E-mail   info@reckmann.de
www.reckmann.de PA
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Nawigacja 
kodem QR

Biuro i budynek produkcyjny

GLASS TECHNOLOGY & CERAMICS GmbH & Co. KG
Buckweg 2, 31848 Bad Münder, Niemcy
Telefon  + 49 172 61 93 911
                   + 48   791 828 487
E-mail  info@glass-tech-ceramics.com
www.glass-tech-ceramics.com

Tu nas Państwo znajdziecie

PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ


