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snímače a měřicí technika

V rozvoji výroby termistorů a jejich vy-
užívání byl zaznamenán zásadní pokrok 
v 60. letech minulého století zároveň s roz-
vojem automatizace. Tehdy bylo zapotře-
bí instalovat značné množství elektrických 
(odporových) senzorů teploty, na které neby-
ly kladeny velké nároky z hlediska teplotní-
ho rozsahu, přesnosti a dlouhodobé stability. 
Základním požadavkem byla nízká cena, za 
kterou nebylo v té době možné pořídit kovové 
odporové senzory teploty Pt100. Pokroky ve 
výrobě čistých materiálů a zavádění pokroči-
lých výrobních postupů s využitím automati-
zace a měřicí techniky, to byly faktory, které 
vedly ke zlepšení úrovně výroby termistorů. 
Díky tomu se podařilo snížit cenu termisto-
rového snímače teploty, takže v současnosti 
stojí řádově koruny. Naproti tomu byly vy-
vinuty technologie a výrobní metody, které 
dokázaly potlačit nebo odstranit negativní 
vlastnosti termistorů: rozšířit rozsah použití 
na –100 až +300 °C (podle některých prame-
nů až +400 °C) a snížit dlouhodobou nesta-
bilitu. Tato zlepšení však byla vždy na úkor 
ceny, která u speciálních čidel vzrostla až 
o dva řády. Termistory NTC tak našly uplat-
nění v širokém spektru odvětví od potravinář-
ství přes klimatizaci, medicínu, strojírenství 
až po automobilový průmysl.

Kovové odporové snímače teploty versus 
termistory NTC

Teprve použitím technologie vakuové de-
pozice tenkých kovových vrstev ve výrobě 
kovových odporových snímačů (do té doby 
byly tyto prvky vyráběny vinutím tenkého 
platinového nebo niklového drátku na válcové 
keramické tělísko) jejich cena výrazně klesla. 
Kovové odporové snímače si oproti termisto-
rům NTC zároveň zachovaly lepší technické 
vlastnosti – zejména lepší dlouhodobou sta-
bilitu a větší teplotní rozsah –100 až +400 °C 
(v současnosti dokonce –200 až +50 °C a 0 až 
+800 °C). Díky technologii vakuové depozi-
ce tenkých kovových vrstev získaly kovové 
odporové snímače ty vlastnosti, které dosud 
byly doménou termistorů NTC: malou hmot-
nost a rozměry a s tím související nízkou ča-
sovou konstantu a vysoký elektrický odpor 
(Pt1000, Ni1000, Ni10000). Zároveň je je-
jich citlivost srovnatelná s citlivostí termis-
torů NTC, ale na rozdíl od nich v celém tep-
lotním rozsahu.

Mohlo by se zdát, že v současné době, 
kdy se výrobní ceny kovových odporových 
snímačů na bázi platiny nebo niklu pohybují 
v hodnotách desítek korun, ztratilo užití ter-
mistorů se silně nelineární charakteristikou 

(byť v ceně jednotek korun) své opodstatně-
ní. Ale není tomu tak. Masové zavedení mi-
kropočítačů v řídicích jednotkách výrazně 
usnadnilo vyhodnocování teploty, a to ze-
jména v okolí pokojové teploty s přesahem 
do záporných hodnot. Termistory nacháze-
jí uplatnění také v případech, kde postaču-
je měření teploty s přesností na ±1 °C a kde 
nemá špatná dlouhodobá stabilita vzhledem 
k životnosti zařízení žádný negativní dopad. 
Samostatným segmentem je automobilový 
průmysl, kde se spojují specifické technické 
požadavky na měření teploty s požadavkem 
na co nejnižší cenu. A této kombinaci vyho-
vují zejména termistory NTC.
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SENSIT, s. r. o., z Rožnova pod Radhoštěm 
je významný český výrobce snímačů teploty. 
Pro své finální výrobky používá zejména ko-
vové odporové čipy na bázi platiny (Pt100, 
Pt500, Pt1000) a niklu (Ni 1000/5000, Ni 
1000/6180, Ni 10000/6180), ale i termočlán-
ky a všechny tři typy polovodičových čidel, 
které jsou popsány v článku na str. 28–29. 
Jde jednak o termistory NTC, křemíkové dio-
dy (KTY 10, KTY 81, KTY 84) a také o in-
tegrované obvody (Dallas DS 18B20, SMT 

Snímače teploty s termistory NTC společnosti Sensit
160, TSiC). Všechny tyto měřicí prvky lze 
zabudovat do standardních a zakázkových 
pouzder, která Sensit nabízí ve svém katalo-
gu a na webových stránkách. Vhodný typ mě-
řicího prvku je možné zvolit rovněž při kon-
zultaci se zákazníkem nad jeho konkrétním 
požadavkem.

V tab. 1 je přehled typů termistorů NTC, 
které společnost Sensit v současné době po-
užívá ve svých výrobcích a dodává zákazní-
kům. Pro srovnávání jsou zde uvedeny hod-

noty koeficientu B pro teploty jak 25 a 85 °C, 
tak 25 a 100 °C.

Tabulky závislosti elektrického odporu na 
teplotě pro jednotlivé typy termistorů NTC 
bude možné získat na www.sensit.cz v prů-
běhu prvního čtvrtletí roku 2015.

Společnost Sensit je připravena pro své 
zákazníky rozšířit svůj dosavadní sortiment 
termistorů NTC a navrhnout, vyrobit a dodat 
nový termistor v optimálním pouzdře.
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Tab. 1. Parametry termistorů NTC používaných ve výrobcích společnosti Sensit

R25(kΩ) Přesnost (%) Koeficient B25/85 Koeficient 
B25/100

R25 (kΩ) Přesnost (%) Koeficient 
B25/85

Koeficient 
B25/100

1,0 ±5 3 528 +1 % 3 564 +1 % 10 ±1 3 456 +1 % 3 478 +1 %

2,0 ±1 3 552 +1 % 3 560 +1 % 12 ±5 3 740 +1 % 3 760 +1 %

2,7 ±2 3 977 +1 % 3 994 +1 % 15 ±5 3 037 +1 % 3 049 +1 %

3,0 ±1 3 974 +1 % 3 988 +1 % 20 ±1 4 263 +1 % 4 285 +1 %

3,3 ±5 2 880 +1 % 2 882 +1 % 22 ±5 3 136 +1 % 3 150 +1 %

4,7 ±5 2 880 +1 % 2 882 +1 % 50 ±1 3 740 +1 % 3 760 +1 %

5,0 ±5 3 977 +1 % 3 994 +1 % 68 ±5 4 190 +1 % 4 215 +1 %

6,8 ±5 2 877 +1 % 2 889 +1 % 100 ±5 4 190 +1 % 4 215 +1 %

10,0 ±1 3 977 +1 % 3 994 +1 %


