
Direnç termometresi, (izolasyonlu) 
ısı elemanları, aksesuar ve hizmetler

Isı sensörleri ve aksesualar 
Herșey tek elden ve tüm sanayi alanları için

Your partner for temperature 



İmalatımız olan ürünler

Direnç termometresi                                                             

▪   DIN 43772 uyarınca koruyucu armatürlerle bir-
likte, vidalama, kaynaklama veya flanşlama için

▪    Öçüm parçaları ve koruyucu armatürler, münferit   
olarak da sipariş edilebilir

▪   Farklı versiyonlarda kablo duyargalar mevcuttur

Isı elemanları                                                                            

▪  Madeni veya seramik koruma tüpleri ile birlikte
▪    İlave seramik iç tüpleri ile birlikte
▪   İzole edilmiş ısı çiftleri veya izolasyonlu ısı eleman 

setleri ile birlikte sipariş dilebilir
▪  Uygun sabitleme aksesuarı ile birlikte

İzolasyonlu ısı elemanları                                                    

▪   İzolasyon çapı 0,15 mm ile 12 mm arası
▪   İzolasyonlu veya kaynak izolasyonlu ölçüm yeri
▪   Farklı izolasyon maddeleri ile sipariş edilebilir
▪   Uçları açık olarak veya farklı bağlantı şekilleriyle 

(örneğin: soketli, kablolu, bağlantı başlıklı, vs.)

Plastik sanayi için sensörler                                                
▪   Köşeli duyarga veya vidalı duyarga ve süngü  

versiyonu ile sipariş edilebilir
▪   Farklı uzunluklarda ve çaplarda
▪    Süngü başlığı ve vidalama nipeli gibi uygun akse-

suar ile birlikte sipariş edilebilir

Özel versiyonlar (Örnekler)                                             

▪   Platin uçlu ısı elemanları (cam sanayi)
▪   Ex versiyon ısı sensörü
▪   Vakum ısı uygulama tesisleri için geçişler ve özel 

ısı elemanları
▪    Kaplamalı veya özel maddeden üretilmiş armatür-

ler (örneğin PTFE, Hastelloy) tantal kılıflar



Sipariş edebileceğiniz aksesuarlar

Bağlantı bașlıkları & ayaklar                                      

▪   Farklı versiyonlarda hafif metal, plastik veya özel 
çelikten imal edilmiş bağlantı başlıkları

▪   Isı elemanları ve direnç termometreleri için 2 ila 8 
adete kadar kıskaçlı, seramik bağlantı ayakları

Koruma boruları                                                               

▪    Seramik, metal veya paslanmaz özel çelikden imal 
edilmiş ısı elemanları ve direnç termometreleri

▪   Sınırlama flanşı ve karşı flanş, yivli manşon, 
sıkıştırma vidaları, köşeli parçalar vs. gibi uygun 
sabitleme aksesuarı ile birlikte

Soket bağlantıları                                                            

▪    Standart ve mini soket bağlantıları ve bunlara uygun 
montaj panelleri ve kablo sıkıştırma klipsleri

▪   Uygun montaj aparat kutuları ile birlikte, LEMO tipi 
soketler ve kavramalar

▪   Müşterinin isteğine göre hazırlanan özel soket 
bağlantıları

Ticari ürünler                                                                       

▪   Isı regülatörleri ve kayıt cihazları, gösterge ve manuel 
ölçüm cihazları

▪   Farklı dijital ve analog ölçme değer dönüştürücüleri, 
analiz ölçüm tekniği için pH-elektrotları

▪    Gaz ateşleme tekniği için cihaz ve yedek parçalar
▪   CQI-9 veya AMS 2750 D uyarınca regülatör, kayıt 

cihazı ve göstergeler de tedarik edilir

Kablolar                                                                               

▪   Halka şeklinde veya bobin / makara üzerine sarılmış 
olarak bir çok versiyonda dengeleme ve ısı kabloları

▪   Azami 1200°C ısıya kadar dayanıklı farklı versiyon-
larda izolasyonlu ısı kabloları

▪  �Direnç�termometresi�için�bağlantı�kabloları



Hizmetlerimiz

Çelik fabrikaları ve dökümhanelerde bulunan metal eritmeleri-
nin ısı ölçümü için kablolar, soketli bağlantılar, kulplar, 
mızrak uçları gibi aksesuar ve yedek parçalar

Diğer hizmetlerimizden bazıları. 
Daha fazla bilgi için:
www.reckmanngmbh.com

Çelikhanelerde erimiş metallerin 
sıcaklık ölçümü

Müşteriye giden, satış temsilcimiz Müşterinin yerinde denetim / bakım yapan servis teknisy-
enimiz (CQI-9 ya da AMS 2750 E)

Servis ve onarım atölyemizde; tüm tanınmış üreticilerin ısı yazıcıları, 
ısı ayarlayıcıları, ölçüm dönüştürücüleri vs. gibi elektrikli ve ısı tekniği 
ölçüm aletleri tamir edilmektedir



Kalibrasyon ve Alman 
Kalibrasyon Dairesi 

Laboratuarımız

Kalite, Çevre ve ATEX Sertifikaları 

Șirketimizin kuruldugu 1970 yılından beri, kendimizi müşterilerimizin güçlü bir partneri olarak görmekteyiz.  
Ölçüm işlemlerinizin çözümü için, modern üretim tesislerimiz ve geniş kapsamlı depomuz ile, deneyimli ve 
kalifiye ekibimiz hizmetinizdedir.



RECKMANN GMBH
Werkzeugstrasse 19 - 23
P.O. Box 60 0164
58137 Hagen, Germany
Phone  +49 2331 3501-0
Telefax +49 2331 3501-70
E-Mail  info@reckmann.de
www.reckmanngmbh.com

PA
 1

24
22

7 
/ D

K-
65

-0
11

9-
10

Büro ve üretim binası

QR-Kod 
Navigasyon

Ulaşım haritamız


