
Tato dosud nejmladší technologie výroby platinových
čidel spočívá v tom, že se na keramický substrát napaří
tenká vrstva platiny. Tato vrstva je fotolitograficky strukturo-
vána a pomocí laseru je odpor snímače přesně nastaven
na jmenovitou hodnotu (Pt100, Pt500, Pt1000). Aktivní vrst-
va je pasivována izolační vrstvou, která chrání senzor proti
vnějšímu chemickému a mechanickému poškození. Kap-
ka fixující dva paládiové vývody dlouhé 10 mm je také
z keramiky. Vývody jsou obdélníkového průřezu. Rozměr
keramické destičky záleží na tom, zda jde o Pt100, Pt500
nebo Pt1000.

Pro úplnost dodejme, že
hlavní výhodou všech těch-
to čidel je bezesporu vyšší
kvalita a podstatně nižší
cena, na níž má vliv zejmé-
na velká sériovost (podobně
jako při výrobě integrova-
ných obvodů).

Standardně jsou
k dispozici čidla ve třídách
přesnosti A a B a dále potom
ve třídě 1/3DIN a 0,8. Pro
pořádek si zopakujme, že
v toleranční třídě A mají meze
tolerančního pásma při 0 °C
hodnotu ±0,15 °C (±0,06 Ω),
ve třídě B ±0,3 °C (±0,12 Ω) a ve třídě 0,8 ±0,6 °C(±0,25 Ω).
Úmyslně byla opomenuta třída 1/3DIN, která je nejpřesněj-
ší, tzn. že meze jejího tolerančního pásma při 0 °C mají hod-
notu ±0,1 °C. Za několik let se však dovozce těchto čidel
ještě nesetkal s požadavkem na takovou přesnost. Nezna-
mená to ale, že by nebyla čidla v této třídě přesnosti
k dispozici.

Další důležitou charakteristikou je stabilita, kterou vý-
robce popisuje následovně: používají-li se tato čidla prů-
běžně při 400 °C po dobu 6000 hodin, je případná odchyl-
ka od normálu při 0 °C do 0,055 Ω, tzn. maximálně 0,14 °C
(u modelu Pt100 – 1,6 × 3,2 mm je odchylka pouze 0,02 °C).

Tato čidla odpovídají mezinárodním normám
a standardům IEC, DIN, JIS a mají mezinárodní kvalitativní
certifikaci ISO 9001.

Napařovaná platinová čidla teploty
vyráběná s využitím nejmodernější technologie

Profesionální i amatérské využití platinových odporových čidel je vhodné všude tam, kde je preferována větší
přesnost měření. Nejběžnější oblastí jejich použití je zejména vytápění, klimatizace, energetika, potravinářský a
chemický průmysl, meteorologie, měření a regulace, zkušebnictví, zdravotnictví apod. Všichni známe z dob minu-
lých odporová platinová čidla, která byla vinuta slabým platinovým drátkem. Jednalo se o velice nákladný způsob
výroby (drátek se musel navinovat ručně, aby se netrhal atp.). To se pak odrazilo v ceně pro zákazníka. V tomto
článku vám chceme představit napařovaná platinová odporová čidla teploty Pt100, Pt500, Pt1000 vyráběná moderní
technologií výroby v Japonsku.

Výrobce doporučuje používat čidla v rozmezí od -50 °C
do +500 °C. V praxi se jeví ideální (z hlediska linearity) pra-
covní rozsah od 0 do 400 °C pro třídu A a od 0 do 500 °C
pro třídu B. Odolnost čidel proti šokům a vibracím zaručova-
ná výrobcem nejlépe dokumentuje jejich použití na měření
teploty dálnice D1. Čidla jsou umístěna cca 10 mm pod po-
vrchem vozovky a teplotu úspěšně snímají už déle než 3
roky.

Samozřejmostí je 100% výstupní kontrola čidel. Výsled-
kem je jemné vytřídění čidel (s přesností na 0,01 °C) po 10

kusech do podskupin
v rámci jednotlivých tříd
přesnosti. Základní balení je
tedy 10 kusů. Na každém zá-
kladním obalu je uvedena
odporová hodnota v Ω při
0 °C. Tedy zákazník obdrží
téměř stejná čidla dané tří-
dy přesnosti. To slouží
k úspoře času, práce a tím
i dalších nákladů na danou
aplikaci. Horkou novinkou
jsou čidla Pt100 vyvinutá pro
SMD montáž. Jejich rozmě-
ry jsou 1,6 × 3,2 × 0,5 mm.
Doporučený rozsah použití
je od -50 °C do +155 °C. Je-

jich toleranční pásmo odpovídá třídě přesnosti A. Čidla Pt100
jsou dodávána ve dvou rozměrech 1,6 × 3,2 × 1,0 a 2,0 ×
5,0 × 1,0 mm, zatímco čidla Pt500 a Pt1000 jsou dodávána
v rozměru 2,0 × 5,0 × 1,0 mm.

Závěrem můžeme říci, že hlavní výhodou všech těchto
čidel je především kvalita, malý rozměr, stabilita, jemné tří-
dění a možnost vzorkových dodávek (min. 10 kusů) v cenách
od 72 do 98 Kč za kus (!!!) v závislosti na typu a třídě přes-
nosti. Cena může být ještě snížena o množstevní slevy. Ob-
jednávky jsou zpravidla uspokojovány ze skladu v ČR do
48 hodin.
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