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Aplicações
• biofísica
• pesquisa sobre corte de 
  metais
• cromatografia gasosa
•  temperaturas de motores 

de combustão interna
• instrumentos científicos
• pesquisa médica
• reações químicas
• veículos espaciais
•  aquecimento industrial e 

aplicações estruturais
• Criogenia
• pesquisa sobre plasma
• calorimetria
• resfriamento termoelétrico
• pesquisa petroquímica

Termopares de bitola 
fina desembainhados
e Resposta rápida
e  Diâmetros inferiores a  

0,013 mm (0,0005")
e Alta exatidão
e Medições exatas
e Baixa transferência de calor

Termopares de bitola fina
Os termopares de bitola fina da OMEGATM 
são utilizados sempre que medições 
rápidas e precisas de temperatura 
são necessárias. Os diâmetros finos 
do fio permitem medições exatas de 
temperatura sem interferir na temperatura 
de base do corpo em que está instalado, 
pois mantém a transferência de calor 
através dos fios condutores em um nível 
mínimo. Além disso, a junção fina permite 
definir com precisão os valores medidos. 
O tamanho dos fios varia de 0,0005" a 
0,032" de diâmetro. Todos os termopares 
de bitola fina são fabricados a partir de 
materiais cuidadosamente selecionados. 
Para garantir propriedades termoelétricas 
consistentes, cada embalagem contém 
termopares feitos de pares de fios do 
mesmo lote. Quando especificado, várias 
embalagens de termopares do mesmo 
lote podem ser fornecidas sem qualquer 
custo adicional.

Tempo de resposta
Embora o tempo de resposta do termopar 
dependa do meio de submersão, diâmetro 
do fio, tipo de liga e nível de temperatura, 
é possível utilizar a Tabela 2 como guia 
para comparar os termopares de vários 
tamanhos de fio.

Os termopares são do tipo junção esférica conforme mostrado. O diâmetro D da junção é 
cerca de 2,5 vezes o diâmetro do fio. Os termopares são fornecidos em embalagens de 
cinco elementos montados individualmente com fios condutores de 300 mm (12”), exceto 
no caso de termopares de liga de platina, que são fornecidos com fios de 150 mm (6”). 
Existem outros comprimentos disponíveis. Consulte o departamento de vendas para obter 
detalhes. A perna negativa é ligeiramente mais curta 
do que a positiva para facilitar 
a identificação.
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Tipo de 
termopar

0,13 mm 
(0,005")

0,38 mm 
(0,015")

0,51 mm 
(0,020")

0,81 mm 
0,032"

315° C (600° F) 371° C (700° F) 371° C (700° F) 482° C (900° F)
593° C (1100° F) 871° C (1600° F) 871° C (1600° F) 982° C (1800° F)
593° C (1100° F) 871° C (1600° F) 871° C (1600° F) 982° C (1800° F)
149° C (300° F) 204° C (400° F) 204° C (400° F) 260° C (500° F)
315° C (600° F) 426° C (800° F) 426° C (800° F) 593° C (1100° F)

— — 1450° C (2642° F) 1450° C (2642° F)
— — 1700° C (3092° F) 1700° C (3092° F)

A Tabela 1 lista as temperaturas máximas de serviço para exposições prolongadas de termopares com 
fios desencapados.
Caso a exposição seja por um breve período de tempo, as temperaturas de termopares de bitola fina 
podem ser tão altas quanto as que são permitidas para termopares com diâmetro de 0,8 mm (0,032”).
** Não exponha a atmosferas oxidantes.

Temperatura máxima de serviço

Tamanho do fio 
mm (polegada)

Ar parado 
427° C/38° C 
800° F/100° F

Ar 60 pés/seg. 
427° C/38° C 
800° F/100° F

H2O parada 
93° C/38° C 

200° F/100° F

0.025 (0.001) 0,05 seg. 0,004 seg. 0,002 seg.
0.125 (0.005) 1,0 seg. 0,08 seg. 0,04 seg.
0.381 (0.015) 10,0 seg. 0,80 seg. 0,40 seg.
0.75 (0.032) 40,0 seg. 3,2 seg. 1,6 seg.

* A constante de tempo é definida à medida que muda o tempo necessário para atingir 63,2% de uma 
temperatura instantânea. Os dados da Tabela 2 são obtidos medindo o tempo que um termopar de bitola 
fina tipo J leva para alcançar 63,2% de sua temperatura final quando sua junção é exposta alternadamente 
a dois níveis diferentes de temperatura. Nesse caso, a constante de tempo foi medida para exposições 
entre 427° C (800° F) e 38° C (100° F) para ar e 93° C (200° F) e 38° C (100° F) para água.

Tempo de resposta*

Embalagens práticas com 5 unidades

Pequeno o  suficiente para medir a temperatura de uma abelha!

**

Tabela 1

Tabela 2

AMPLIAÇÃO DA 
JUNÇÃO DE UM 
TERMOPAR DE 

PONTA ESFÉRICA

Gráfico temperatura-
milivolt para 
termopares
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