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Увод 
 

Kато се използва дългогодишният опит в областта на измерването на температура, фирма „НАКРА” 
ЕООД предлага на пазара една широка гама от температурни сензори с високо качество и отговарящи 
на европейските стандарти  EN 60584  и EN 60751. 

В същото време те са съвместими с всички предлагани досега температурни сензори от водещи 
европейски и световни производители, като предлагат пълна взаимозаменяемост, включително и когато 
става дума за стари типове български, руски или европейски сензори. 

Взаимозаменяемостта се гарантира, както от предлаганите много видове защитни корпуси, така и от 
съвременните чувствителни елементи, вложени в тях. Метрологичната точност на измерването се 
гарантира от използването на висококачествени вложки, произведени от френски и немски фирми. 

Конструкцията на произведените температурни сензори е подходяща за почти всички клонове на 
промишлеността – енергетика, химическа и хранително вкусова промишленост, машиностроене и т.н. 

 
Температурни сензори-метрологична част 

Термодвойки 
Производството на термодвойки е в съответствие с европейския стандарт DIN EN 60584. За изработката 
на чувствителния елемент се използва термоелектроден проводник (ТЕП) (NiCr-Ni за тип К; Fe-Const за 
тип J; Cu-Const за тип Т; PtRh-Pt за тип S, R, B) с различни диаметри (0.5; 1; 1.5; 2; 3мм.), съпроводен 
със сертификат за качество от завода производител. Температурните обхвати варират от -50÷1800˚С. 

 Термосъпротивления 
Производството на термосъпротивления е в съответствие с европейския стандарт DIN EN 60751. 
Чувствителните елементи Pt50; Pt100; Cu50; Cu100: и др., използвани за производството са със 
сертификат за качество от завода производител. Температурните обхвати варират  -200÷850˚С.  

 
Температурни сензори-механична част 

Чувствителния елемент на температурния сензор е разположен в защитен корпус състоящ се от защитна 
тръба, глава на температурния сензор и щуцер за присъединяване към процеса. 

Защитен корпус тип А 
Защитен корпус тип А се състои от защитна тръба и глава за температурен сензор. Защитната тръба от 
единия край е затапена а на другия е нарязана резба чрез която се закрепва за главата на температурния 
сензор. Защитната тръба се изработва от неръждаема стомана 1.4301(304), 1.4541(321) и 1.4571(316Т), в 
зависимост от работната температура на сензора или от вида поръчан от клиента. Тя може да се 
изработи с различна дължина, диаметър и дебелина на стената според изискванията на технологичния 
процес или от вида поръчан от клиента. В главата на температурния сензор е разположена керамичната 
клема за връзка на чувствителния елемент с отвеждащият сигнала кабел. Главата на температурния 
сензор е снабдена с кабелен щуцер през който минава кабела. 

Защитен корпус тип В  
Защитен корпус тип В се състои от защитна тръба и глава за температурен сензор. Защитната тръба от 
единия край е затапена а на другия е нарязана резба чрез която се закрепва за главата на температурния 
сензор. Защитната тръба се изработва от неръждаема стомана 1.4301(304), 1.4541(321) и 1.4571(316Т), в 
зависимост от работната температура на сензора или от вида поръчан от клиента.Тя може да се 
изработи с различна дължина, диаметър и дебелина на стената според изискванията на технологичния 
процес. В главата на температурния сензор е разположена керамична клема за връзка на чувствителния 
елемент с отвеждащият сигнала кабел. Главата на температурния сензор е снабдена с кабелен щуцер 
през който минава кабела.  Главата на температурния сензор на корпус тип В позволява в нея  да се 
монтира трансмитер..  

Защитен корпус тип С 
Защитен корпус тип С се състои от защитна тръба с затапка в единия край а към другия е монтирана 
керамична клема. Корпус тип С е известен още като тип „вложка”  

Защитен корпус тип D  
Защитен корпус тип D е изграден от защитна тръба с затапка от единия край и кербовка или заливка на 
другия. В нея е поместен чувствителния елемент и връзката с отвеждащия сигнала кабел.Защитната 
тръба варира по същия начин като при тип А и В. 
 

Щуцер за присъединяване към процеса 
Щуцера за присъединяване към процеса (ако има такъв) може да бъде няколко вида в зависимост от 
конкретния случай. Обикновено е изработен от шестостен-профил с присъединителна резба (външна 
или вътрешна).  
 

Неподвижни тип A. Този вид щуцери за присъединяване към процеса осигуряват фиксирана 
дълбочина на  потапяне. 
Подвижни  тип B. Тези щуцери за присъединяване към процеса дават възможност 
температурния сензор да се потопи на произволна дълбочина в границите на дължината на 
сензора.  

 



 

 

корпус тип А 

Описание на сензора 
Температурни сензори  
за промишлеността и енергетиката 

Тип на сензора 
Термодвойки: K, J, ХК, ХА 
Термосъпротивления: Pt100, Pt1000, Cu50 

Обхват 
Термодвойки: 0 ÷ 1100 °C 
Термосъпротивления: -50 ÷ 400 °C 

Клас на точност 
Термодвойки: 1, 2 
Термосъпротивления: A, B 

Тип на стоманата 1,4301 (304); 1,4541 (321); 1,4571 (316Ti) 

Резба на присъединяване М12x1; М20x1,5; M27x2; ¼″; ½″; 

Дължина L 50 ÷ 6000 mm (в зависимост от диаметъра) 

Дължина N 120 mm (или по задание на клиента) 

Диаметър d 4.6, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 (и други) 

 

 

корпус тип B 
Описание на 

сензора 
Температурни сензори за промишлеността и 
енергетиката - с вграден трансмитер - 4 ÷ 20 mA 

Тип на сензора 
Термодвойки: K, J, ХК, ХА 
Термосъпротивления: Pt100, Pt1000, Cu50 

Обхват 
Термодвойки: 0 ÷ 1100 °C 
Термосъпротивления: -50 ÷ 400 °C 

Клас на 
точност 

Термодвойки: 1, 2 
Термосъпротивления: A, B 

Тип на 
стоманата 

1,4301 (304); 1,4541 (321); 1,4571 (316Ti) 

Резба на 
присъединяване 

М12x1; М20x1,5; M27x2; ¼″; ½″; 

Дължина L 50 ÷ 6000 mm (в зависимост от диаметъра) 

Дължина N 120 mm (или по задание на клиента) 

Диаметър d 4.6, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 (и други) 

 Промишлена автоматзводс темп 

 

корпус тип C 
Описание на сензора Вложка за температурни сензори 

Тип на сензора 
Термодвойки: K, J 
Термосъпротивления: Pt100, Pt1000, Cu50 

Обхват 
Термодвойки: 0 ÷ 1100 °C 
Термосъпротивления: -50 ÷ 400 °C 

Клас на точност 
Термодвойки: 1, 2 
Термосъпротивления: A, B 

Тип на стоманата 1,4301 (304); 1,4541 (321); 1,4571 (316Ti) 

Дължина L 50 ÷ 3000 mm (в зависимост от диаметъра) 

Диаметър d 4.6, 5, 6, 8, 10 (и други) 



 

 

 

корпус тип D 
Описание на 

сензора 
Сензор с удължителен проводник 

Тип на сензора 
Термодвойки: K, J 
Термосъпротивления: Pt100, Pt1000, Cu50 

Обхват 
Термодвойки: 0 ÷ 400 °C 
Термосъпротивления: -50 ÷ 200 °C 

Клас на точност 
Термодвойки: 1, 2 
Термосъпротивления: A, B 

Тип на 
стоманата 

1,4301 (304); 1,4541 (321); 1,4571 (316Ti) 

Дължина L 50 ÷ 500 mm 

Дължина N 500 ÷ 20 000 mm 

Диаметър d 4.6, 5, 6, 8, 10 (и други) 

Производство на температурни сензори. Промиш 

 

корпус тип Е 
Описание на 

сензора 
Мантелен сензор 

Тип на сензора 
Термодвойки: K 
Термосъпротивления: Pt100, Pt1000, 

Обхват 
Термодвойки: 0 ÷ 1100 °C 
Термосъпротивления: -50 ÷ 600 °C 

Клас на точност 
Термодвойки: 1, 2 
Термосъпротивления: A, B 

Тип на стоманата 1,4301 (304); 1,4541 (321) 

Дължина L 50 ÷ 5000 mm 

Дължина N 500 ÷ 20 000 mm 

Диаметър d 3, 6 и 8mm 

 

 

корпус тип F 
Описание на 

сензора 
Мантелен сензор 

Тип на сензора Термосъпротивления: Pt100, Pt500, Pt1000, 

Обхват Термосъпротивления: -50 ÷ 400 °C 

Клас на точност Термосъпротивления: A, B 

Тип на стоманата 1,4301 (304); 1,4541 (321) 

Дължина L 50 ÷ 5000 mm 

Дължина N 500 ÷ 20 000 mm 

Диаметър d 5, 6 и 8mm 











 

Термокомпенсационни кабели 
 

тип: К К 
сечение на жилата: 2х0.22 2х0.22 

работна температура на 
околната среда: 250°С 250°С 

вид на изолацията: Silicone - Silicone Silicone - Silicone 
защитен екран: не да 

  

 

тип: К К 
сечение на жилата: 2х0.22 2х0.22 

работна температура на 
околната среда: 250°С 250°С 

вид на изолацията: PTFE - PTFE PTFE - PTFE 
защитен екран: не да 

  

 

тип: К 
сечение на жилата: 2х0.75 

работна температура на 
околната среда: 250°С 

вид на изолацията: Silicone - Silicone 
защитен екран: да 

 

 

Кабели за термосъпротивления 
 

тип: RTD-Cu 
сечение на жилата: 3х0.25 

работна температура на 
околната среда: 250°С 

вид на изолацията: Silicone 
защитен екран: не 

 

 

тип: RTD-Cu 
сечение на жилата: 3х0.12 

работна температура на 
околната среда: 250°С 

вид на изолацията: PTFE (тефлон) 
защитен екран: метална оплетка 

 

 

тип: RTD-Cu 
сечение на жилата: 6х0.12 

работна температура на 
околната среда: 250°С 

вид на изолацията: PTFE (тефлон) 
защитен екран: метална оплетка 

 

  
* Фирма „Накра” може да предложи и други кабели по заявка на клиента. При отправено запитване ще ви 
бъде оферирано цена, минимално количество и срок на доставка. 



Код за поръчка на
температурни сензори

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Чувствителен елемент - тип
(K, J, S, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50)

2. Корпус - тип
( )A, B, C, D, E

3. Тип на стоманата
- 1.4301 (304)1
- 1.4541 (321)2
- 1.4571 (316Ti)3

4. - d(mm)Диаметър
(4.6, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22)

5. Дължина - L(mm)

6. N(mm)Дължина -
( )120

7. Щуцер за присъединяване - тип
- без щуцер0
- NTS 00-ST-01-011
- NTS 00-ST-01-022

NTS 00-ST-01-033 -
4 - NTS 00-ST-01-04

NTS K-B-1-14-1500-0-1-0-2-1-900-1-P-- 0-2-0

8. Схема на свързване(само за термосъпротивление)
0- за термодвойки;
2, 3, 4 - за термосъпротивления

9. Клас на точност
( )1, 2 - термодвойки A, B - термосъпротивления

10. Изолация към корпус
0 - НЕ
1 - ДА

11. Работна температура (°С)

12. Брой чувствителни елементи (1, 2)

13. Тип на кабелния щуцер
0 - без щуцер
P - пластмасов
M - метален

14. С вграден трансмитер
0 - НЕ
1 - ДА

K B 1 14 1500 0 1 0 2 1 900 1 P 0

15

2

16

0

15. Вид на кабела за корпус D
0  - без кабел
1  - силиконов
2  - ПВЦ

16. Ширмовка кабел за тип D
0 - НЕ
1 - Метална
2 - Пластмасова (SILVYN RILL PA 6)

( )3 - Пластмасова PA12 LongLife

3  - тефлонов
-4 стъловлакно
-5

ND 046~1 bg Order Number
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Материал на корпуса: неръждаема стомана по следните стандарти
(304, 316Т, 321, 1.4541, 1.4571) в зависимост от приложението

мантел(MI)
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ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ 

 
 

Манометри - обикновенни и 
електроконтакни 

Предназначение 
За измерване налягането на некристализиращи 
течни и газообразни флуиди 

Диаметър Φ63, Φ100, Φ160, Φ250 

Работно 
налягане 

-1 ÷ 600 bar 

Клас на 
точност 

0.6, 1, 1.6, 2.5 

Резба на 
присъединяване 

Метрична: М12x1,5, М20x1,5 
Цолова: ¼″, ½″ 

Корпус Нормален, неръждаем 

Устойчивост 
на вибрации 

Нормален 
Виброустойчив (запълнен с глицерин и 
неръждаем корпус) 

 Измервана 
среда 

Въздух, вода, масло, кислород, амоняк, фреон 

 
Фитинти и арматура 

произведени в Накра 
  

 Тромпетки  
 Холендрови връзки 
 Кран за манометър – трипътен 
 Муфа за заваряване на импулсни линни 
 Преходници и нипели   М20х1,5  -  G1/2”   
 Проверка и настройка на предпазни 

клапани до 600 bar. 
Фирмата има разработена методика за проверка и 
настройка на предпазни клапани, която има за цел да 
осигури точност на изпитването, проследяемост на 
резултатите и безопасна работа.  След приключване на 
изпитанието се издава протокол за проверка и 
настройка на предпазният клапан. 

 Хидротест за изпитване на тръбопроводи 
до 600 bar. 

 Запълване на разделителни мембрани на 
манометри. 

http://nakra.my.contact.bg/images/manometer.png�


Модулна система за автоматизация 
 

1. Алуминиеви профили 

2. Транспортни системи 

3. Предпазни системи 

4. Линейни задвижвания 

5. Сглобки и аксесоари 





 
SIEMENS Site Office 
TPP Maritza East ІІІ 
Phone: 042 619 847 
Fax:      042 619 846 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕПОРЪКА 
 

Даваме настоящата препоръка на "НАКРА" ЕООД като израз на задоволството си от съвместната 
ни работа. 

Като доставчик на манометри, термодвойки и термосъпротивления  фирмата изпълнява коректно, 
в срок и с висок професионализъм доставките си. 

Изпълнението им се отличава с прецизност и високо качество. 

Благодарение на тези си качества, фирма "НАКРА" ЕООД е сред нашите предпочитани 
партньори. 

 
 
 
 
06.10.2010г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ПРЕПОРЪКА 

 
 

 С това писмо гарантирам, че  фирма НАКРА ЕООД, гр. Раднево, ул. “Митьо Станев” № 28, п. к. 
6260, бе избрана за Изпълнител за периода от януари 2009 до декемри 2010 по проект на  
Ей и Ес Марица Изток 1 за изпълнение на следните задачи: 

 
- Доставка на оборудване за КИП /температурни сензори, трансмитери, захранвания, релета и 

т.н./ В това направление НАКРА ЕООД бе много ефективен и гъвкав партньор. Тяхното  
сътрудничество и адаптация бяха много ценни в много ситуации. 

 
 

- окабеляване  за  I & C и  LV окабеляване, а също така за модификации на  електронни 
панели. Сервизното обслужване бе с доказано много високо качество , и бих желал да ги 
поздравя за високата надежност и прецизност в обслужването. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clement Faucherre 
ALSTOM 
Lead DCS Commissioning Engineer 
Maritza East 1 Project 
 
 
 
 
 

20.08.2010 
 





 

 

За контакти: 
България 
Раднево 
ул. Митьо Станев №28 
tel. 0887 336-336 
tel./fax 0417 8-28-58 
e-mail:nakra@nakra.eu 
www.nakra.eu 
 
 
 
 
 

 
 
GPS координати: 
N 42.282787° 
E 25.991353° 
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