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Weerstandsensor WTR 420 

Compacte bouwvorm / snelle responstijd 
PT100 vast in de behuizing gebouwd / Meetbereik tot max. 150 °C 

De weerstandsensor WTR 420 kenmerkt zich door zijn korte en directe responstijd.  
Dit komt door de vast ingebouwde PT100-sensor. Door de snelle responstijd is de weerstandsensor 
zeer goed inzetbaar wanneer temperaturen, bij bijv. vloeistoffen in verpakkingen of buizen, snel 
veranderen. De weerstandsensor is compleet van RVS 1.4404 gemaakt en dat maakt hem 
bijzonder robuust. Door de compacte afmetingen is de weerstandsensor geschikt om op moeilijk 
bereikbare plekken de temperatuur precies en betrouwbaar te meten. De WTR 420 wordt zonder 
halsbuis geleverd. De inbouwlengtes zijn flexibel vanaf 50mm te bestellen. De PT100 sensor van 
klasse A is via de driesnoerentechniek in de WTR 420 gebouwd. Het meetbereik reikt van - 50 °C 
tot 150 °C. De WTR 420 is dus breed inzetbaar. Mocht u vragen hebben over de Weerstandsensor 
WTR 420, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons 
op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs 
geven u graag meer advies over deze weerstandsensor en al onze andere producten op het gebied 
vanmeettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Bescherming van RVS 1.4404 

- Montage via 1/2 procesaansluiting 

- 3 snoer PT100 klasse A  

- Gunstig geprijsde weerstandsensor 

- Meetbereik -50 °C ... 250 °C 

- Voor ruwe industrie omgevingen  

Technische specificaties van de Weerstandsensor WTR 420 

Behuizing Bescherming: RVS 1.4404 

Procesaansluiting 1/2" 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Inbouwlengtes (in mm) 50, 100, 150, 200 

Aansluiting 3-snoertechniek 

Meetbereik - 50 °C ... 150 °C 

Precisieklasse Klasse A 

Bescherming IP 69K 

Inhoud van de levering 
1 x Weerstandsensor WTR 420, 1 x handleiding 

 


