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Meest gebruikte ingangssignalen

Weerstand RTD  (P100, Pt1000, NTC PTC )

Thermokoppel

Eenheidssignaal analoog  ( 0...10V / 4... 20mA)



JUMO Temperatuursensoren

• Met een temperatuursensor wordt de temperatuur 
gemeten. 

• Een temperatuursensor meet altijd zijn eigen 
temperatuur.

• Temperatuursensoren zijn er in diversen uitvoeringen 
b.v. met een aansluitkop of als kabelsensor. 

• Er zijn weerstandstemperatuur sensoren b.v. Pt100, 
Pt1000 

• Er zijn thermokoppels  b.v. type NiCr-Ni “K” , Fe-CuNi
“J” ,  PtRh-Pt “S” 



RTD  Temperatuursensoren 



Weerstandstemperatuursensoren  
Pt100, Pt500,Pt1000 zijn in 
verschillende bouwvormen 
leverbaar.

Verschillende temperatuur 
bereiken leverbaar

Weerstandstemperatuursensoren  
Pt100, Pt500,Pt1000



Basiswaarden van Pt100



2-draadscircuit

Het instrument meet de 
weerstand van de RTD + 
weerstand RL, de getoonde
waarde is te hoog:



3-draadscircuit

De 3-draadsaansluiting wordt
in de industrie het meest
ingezet

Voorwaarde voor een exact 
resultaat zijn dezelfde 
weerstandswaarden voor de 
geleiders en contacten



4-draadscircuit

De weerstandswaarde van de 
aanvoerleidingen en de 
aansluitpunten kunnen
variëren

Met de vierdraadsaansluiting
wordt de hoogste
meetnauwkeurigheid bereikt

Toepassing in 
laboratoriumbereik



Input configureren

De veronderstelde 
standaardinstelling is een 
Pt100 in driedraadsschakeling
op ingang 1 

Als een andere aansluiting of 
een andere sensor wordt 
gebruikt, moet de juiste 
instelling worden 
geselecteerd:



Geassembleeerde weerstandssensor
tolerantieklasse conform DIN EN 60 751

Weerstandtemperatuursensoren klasse B worden veel ingezet

Voorbeeld: bij een temperatuur van 100°C bedraagt de 
grensafwijking ±0,8 K

Klasse Grensafwijking

AA ±(0,1+0,0017 x ItI)

A ±(0,15+0,002 x ItI)

B ±(0,3+0,005 x ItI)

C ±(0,6+0,01 x ItI)

ItI= hoeveelheid temperatuur in ° C zonder rekening te houden met het teken



De NTC 

• De NTC heeft een negatieve
temperatuurcoëfficiënt
Dat betekent dat de 
weerstandwaarde van de sensor
afneemt terwijl de temperatuur
stijgt

• De referentietemperatuur wordt bij
een NTC op 25°C gemeten

• Een NTC-weerstand bestaat uit een 
minuscuul klein stukje 
halfgeleidermateriaal.



De NTC kent vele varianten

• De NTC variant wordt opgegeven bij 25 °C

• Bijvoorbeeld 10 K NTC of 3K NTC



Thermokoppels



Wat is een thermokoppel.

Een thermokoppel is gemaakt van twee 
materialen die aan een kant aan elkaar zijn 
gelast.

Doordat de ionen van de tweematerialen 
anders bewegen ontstaat er en verschillende 
lading in de twee materialen en kan er een 
spanning gemeten worden.

Thermokoppels worden meestal gebruikt bij 
hogere temperaturen (tot ca. 1700 ° C),  Er 
zijn verschillende type thermokoppels met 
verschillende eigenschappen en 
temperatuurrange



De meetketting van het thermokoppel

Een thermokoppel meet het temperatuurverschil  

De gemeten spanning is een functie van de beide materialen en de 
beide temperaturen (T1-T2) Om de temperatuur T1 te meten, moet 
temperatuur T2 bekend zijn

T2 is de koude las ( 0°C ) 

T1
T2

Fe

CuNi



Voorbeeld tabelgegevens (referentie punt 0 °) 
Element NiCr-Ni „K“



Verschillende thermo-elektrische spanningen



Gestandaardiseerde thermokoppels
DIN IEC 584-1, DIN EN 60584-1

Element thermoelectrical
voltage is 
standardized  up to

Deviation limit
classes defined up
to

Recommended
maximum
temperature

Fe-CuNi J 1200°C 750°C 700°C1)

Cu-CuNi T 400°C 350°C 350°C1)

NiCr-Ni K 1370°C 1200°C 1000°C

NiCr-CuNi E 1000°C 900°C 700°C1)

NiCrSi-NiSi N 1300°C 1200°C 1300°C

Pt10Rh-Pt S 1600°C 1540°C 1500°C (1300°C 1))

Pt13Rh-Pt R 1760°C 1600°C

Pt30Rh-Pt6Rh B 1820°C 1700°C 1700°C
1) Bij gebruik in schone lucht 



Afwijkingslimieten volgens DIN EN 60584



Compensatiekabels

Voor de beschreven functionaliteit (interne temperatuurcompensatie) moet de 
tweede thermo-elektrische spanning stijgen op de terminal van het instrument

De compensatiekabels dienen te worden gebruikt voor ieder thermokoppel
(polariteit controleren)

Compensatiekabel of thermokabel

Referentie knooppunt

Metaal
2

Metaal
1

U850

°C

V

Oven schakelkast

T1
T2



Compensatiekabels

Voor de beschreven functionaliteit (interne temperatuurcompensatie) moet de 
tweede thermo-elektrische spanning stijgen op de terminal van het instrument

De compensatiekabels dienen te worden gebruikt voor ieder thermokoppel
(polariteit controleren)

Compensatiekabel of thermokabel

Referentie knooppunt

Metaal 2

Metaal
1

U850

°C

V

Oven schakelkast

T1
T2



Compensatiekabels

Voor de beschreven functionaliteit (interne temperatuurcompensatie) moet de 
tweede thermo-elektrische spanning stijgen op de terminal van het instrument

De compensatiekabels dienen te worden gebruikt voor ieder thermokoppel
(polariteit controleren)
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Compensatiekabels

Voor de beschreven functionaliteit (interne temperatuurcompensatie) moet de 
tweede thermo-elektrische spanning stijgen op de terminal van het instrument

De compensatiekabels dienen te worden gebruikt voor ieder thermokoppel
(polariteit controleren)

Compensatiekabel of thermokabel

Referentie knooppunt

Metaal
2

Metaal
1

U850

°C

V

Oven schakelkast

T1
T2Kortsluiting

kabel



Compensatiekabels

Voor de beschreven functionaliteit (interne temperatuurcompensatie) moet de 
tweede thermo-elektrische spanning stijgen op de terminal van het instrument

De compensatiekabels dienen te worden gebruikt voor ieder thermokoppel
(polariteit controleren)
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Compensatiekabels

Eigenschappen zijn gedefinieerd in de norm DIN EN 60 584
Ofwel gemaakt van hetzelfde material als de thermokoppel zelf
(thermokabels) of van speciale materialen die dezelfde
eigenschappen hebben over beperkte temperatuurbereiken
(compensatiekabels)
Bestaat uit gedraaide kernen en worden geïdentificeerd door een
kleurcode en een codeletter:
Eerste letter: Codeletter voor het element

Tweede letter: X: hetzelfde material als thermokoppel
C: Speciaal material

Derde letter: Als er verschillende soorten compensatiekabels zijn, zullen
deze worden onderscheiden door een derde letter



Compensatiekabels volgens DIN en EN

Voorbeeld 1: 
„KX“ – thermo kabel voor type „K“ gemaakt van thermokoppel
materiaal

Voorbeeld 2:
„RCA“ – compensatiekabel voor type „R“ gemaakt van speciaal
materiaal, type A



Verbindingsfouten - compensatiekabel

Er wordt geen compensatiekabel gebruikt

Gebruik van verkeerde compensatiekabel

Polariteitsomkering van compensatiekabel

“Aansluit-en compensatiekabel” zie datasheet



Connectoren – vrij van thermo-elektrische
spanning
• Als de verlengingsdraden niet uit één stuk zijn

maar verbonden resulteert dit in nieuwe
thermokoppels. 

• De spanningen worden door elkaar geannuleerd
wanneer de twee knooppunten dezelfde
temperatuur hebben

• Wanneer de temperature verschillen, moeten
verbindingen zonder thermo-elektrische spanning 
worden gebruikt (bijvoorbeeld wanneer de draad
door de behuizing wordt geleid)

• De verbindingen zijn gemaakt van hetzelfde
materiaal als de thermokoppels of van 
materialmen met hetzelfde thermo-elektrische
gedrag: 
• Verbindingen zijn afhankelijk van de gebruikte

thermokoppel

• Houdt rekening met de polariteit

U

Compensatiekabel
deel 1

Compensatiekabel
deel 2

U



Eenheidssignalen / 
transmitter



Eenheidssignalen / transmitter

Transmitters vormen een te 
meten signaal om naar een 
standaard signaal 

Afhankelijk van het 
uitgangssignaal zijn lange 
overdrachtsafstanden mogelijk 
(tot 2000 m)

Galvanische scheiding

Signaal schalering

Sensor Transmitter

Meetwaarde Elektrisch signaal Standaard signaal

Display

0…20 mA           
4…20 mA
0…10 V             
2…10 V 



JUMO Calculator



Digitale sensoren



Verschil analoge of digitale sensor

• De meeste gebruikte sensoren zijn nog analoog

• Het belangrijkste verschil tussen analoog en digitaal ligt 
in de manier van verwerking van het signaal.

• Een analoge grootheid is het oorspronkelijke signaal
traploos of glijdend.  

• Een digitale grootheid is het oorspronkelijke signaal 
gereduceerd naar een stroom bits.

• Het meet principe veranderd niet met een digitale 
sensor alleen het signaal wordt direct digitaal gemaakt

Toepassingen in de land- en tuinbouw: Luchtwassers



Sensoren met analoog signaal

Leveren voornamelijk actuele 
meetgegevens

Zijn inductie gevoelig , afgeschermde 
kabel.

Kalibratie inline in verband met kabel.

Bezitten geen intelligentie.

Hebben geen communicatie onderling 

Toepassingen in de land- en tuinbouw: Luchtwassers



Sensoren met analoog signaal

De meetkring is meestal opgebouwd via elektrische 
connectoren. Dit klassieke ontwerp met connectoren 
en de overdracht van kleine stromen door een kabel 
heeft vier belangrijke nadelen: 

a) Vochtigheid en corrosie van de connector vervalsen het signaal. 

b) De kabel moet worden afgeschermd en van zeer hoge kwaliteit  
zijn om te voorkomen dat het meetsignaal wordt gewijzigd door 
elektromagnetische ruis. 

c) De sensor kan alleen worden gekalibreerd of afgesteld wanneer 
deze is geïnstalleerd, omdat de invloed van de kabel (lengte, 
ohmse weerstand, impedantie) niet kan worden verwaarloosd. 

d) De kabellengte is beperkt.

Toepassingen in de land- en tuinbouw: Luchtwassers



Digitale sensoren

Online parameters
• pH, redox, EC, temperatuur.

Sensor informatie
• Bedrijfsuren , bedrijfsuren extreme belasting
• Min - max waarde
• Kalibratie gegevens , datum laatste kalibratie

Configuratie gegevens
• Product nummer, Tag nummer
• Plug & Play en sensor herkenning
• Programmeerbaar door Digitale Sensor Management software
• Minder gevoelig voor stoorsignalen door digitale signaal verwerking.
• Mogelijkheid voor predictive maintenance

Leveren de volgende signalen:

Toepassingen in de land- en tuinbouw: Luchtwassers



• Modbus serie

• IO-Link serie

• Draadloos

Toepassingen in de land- en tuinbouw: Luchtwassers

Digitale sensoren



Digitale sensoren

• IO-Link is de eerste gestandaardiseerde IO technologie 

wereldwijd (IEC 61131-9) voor de communicatie met 

sensoren en actuatoren.

• IO-link is een bi-directionele point-to-point-verbinding, 

geen bus

• Via de IO-Link Master, kunnen maximaal 16 apparaten 

(sensoren) worden aangesloten op de bovenliggende 

veldbus.

• Alle signalen over 3 aders een standaard kabel niet 

afgeschermd max. 20m



Draadlose sensoren

Transmitter voor inbouw in RTD-

temperatuurvoelers / thermokoppelkop 

vorm B 

85 °C

125 °C

ATEX approval

Vocht, Temperatuur 
en C02

Ontvanger



Zijn er nog vragen?
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