
SENSOR DE TEMPERATURA 
MICROUSINADO COM TECNOLOGIA 
MODULAR 
Configurável – Alta precisão – Excelente desempenho em 
alta temperatura para aplicações industriais, de teste e 
medição e aeroespaciais 

Transdutores de pressão da série MM 

Baixa pressão, de 10 polH20 a 2,5 psi, e intervalos imperiais de 5 a 5000 psi 
Intervalos métricos de 25 mbar a 350 bar 

 

 
Padrão Opcional 

Modelos mais populares a pronta entrega! 
Milhares de configurações com entrega rápida 

MMG050VP5C0T3A5, 50 psi, saída de mV, exatidão de 0,40%, terminação tipo cabo 

MMG100C1P5C6T3A5,  100 psi, saída de 4 a 20 mA, exatidão de 0,40%, terminação tipo mini DIN 

 Características selecionáveis pelo cliente 
 Entrega rápida 
 Alta precisão 
 Linearidade de até ±0.03% 

Opções Disponíveis 
0,05% FE BSL* 
0,08% FE BSL 
0,20% FE BSL 
0,40% FE BSL 

 Excelente desempenho com variação de temperatura 
 Amplo Intervalo Compensado 
 Pressões Manométrica, absoluta, barométrica e de vácuo 
 Pressões Composta e Diferencial 
 Calibração de 5 pontos rastreável ao NIST 

MMG10WVP3C1T2A2, 0 a 10 polH2O, saída de mV, exatidão de 0,08%, terminação tipo gira-e-trava 

MMDWU015VP5C1T3A5, 15 psid, saída de mV, exatidão de 0,40%, terminação tipo gira-e-trava 

Todos os modelos são mostrados em tamanho real. 

*Best Straight Line (Melhor linha reta) 



FONTE ÚNICA PARA TODAS AS SUAS 
APLICAÇÕES DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO 
Pressão manométrica 
Baixa pressão 
Pressão absoluta 
Pressão diferencial 
Intervalos de vácuo 
Intervalos compostos 
Pressão barométrica 

Potenciômetros para ajuste de Zero e Span 

MMG1.0KC1P2J0T3A5P, saída de 4 a 20 mA, 1000 psi, exatidão de 0,05%, cabo de 2 m (6') e 
potenciômetros opcionais. 

MMG100C1P5C6T3A5, 100 psi, saída de 4 a 20 mA, exatidão de 0,40%, terminação tipo mini DIN. 

Todos os modelos são mostrados em tamanho real. 

MMG10WVP3C1T2A2, 0 a 10 polH2O, saída de 3 mV/V, exatidão de 0,08%, terminação tipo gira-e-trava. 

 

 

A OMEGA desenvolveu um sistema de fabricação rápida para sua nova linha de produtos 
à base de silício microusinado. 

Você pode escolher entre as opções de portas de pressão (conexões ao processo), 
conexões elétricas, intervalos e unidades de pressão, intervalos de compensação 
térmica, exatidões e acessórios como potenciômetros miniatura ajustáveis (trimpots). É 
possível fazer mais de um milhão de combinações. A OMEGA pode fabricar quantidades 
razoáveis de, praticamente, qualquer combinação no prazo de cinco dias úteis. 
Disponibilizamos um configurador online em br.omega.com para que você possa 
selecionar as especificações exatas do transdutor para seu projeto. 

Os transdutores de pressão piezorresistivos microusinados da OMEGA têm histórico 
comprovado de alto desempenho em aplicações comerciais, na indústria automotiva, em 
testes e medições e na indústria aeroespacial. O processo piezorresistivo utiliza 
extensômetros incorporados de forma molecular em um wafer de silício altamente 
estável. O wafer de silício é cortado em seções individuais, cada qual contendo uma 
ponte de strain gages completa. Esse elemento é montado em uma câmara vedada e é 
protegido contra o ambiente por uma vedação vidro-metal e um diafragma de aço 
inoxidável sensível à pressão. Um pequeno volume de óleo de silicone transfere a 
pressão do diafragma para a ponte de strain gages. A construção resulta em um 
transdutor extremamente reforçado com exatidão, estabilidade e efeitos térmicos 
excepcionais. 

Os transdutores são reforçados em função de um projeto exclusivo que incorpora uma 
contenção secundária de fluido em caso de rompimento do diafragma. 

 Cinco opções de exatidão 
 Noventa e duas opções intervalos de pressão 



 Dez opções de saídas elétricas 
 Quatro opções de intervalo de compensação térmica 
 Quatorze opções de portas de pressão (conexões ao processo) 
 Cinco opções de terminações elétricas 
 Mais de 1.000.000 de combinações! 

SÉRIE MM 
MMG1.0KC1P4J0T3A5P, saída de 4 a 20 mA, 1000 psi, exatidão de 0,20% com potenciômetros 
 

CONEXÃO DE CABO 

COR mV 5/10V mA 

PRETO – EXC – EXC – EXC 

BRANCO + Sinal + Saída + CAL 

VERDE – Sinal SHUNT SHUNT 

VERMELHO + EXC + EXC + EXC 
 

MMG100C1P5C6T3A5, 100 psi, saída de 4 a 20 mA, exatidão de 0,40%, terminação tipo mini DIN 
 

CONEXÕES M12, MINI DIN E PINOS DE SOLDA 

PINO mV 5/10V mA 

1 + EXC + EXC + Alimentação 

2 – EXC + EXC - Alimentação 

3 + Saída + Saída NC 

4 – Saída NC NC 

 

MMG1.0KC1P2C2T3A5, 1000 psi, saída de 4 a 20 mA, exatidão de 0,05%, terminação tipo cabo com 
conexão para eletroduto de ½ NPT 
 

CONEXÃO GIRA-E-TRAVA 

PINO mV 5/10V mA 

A + EXC + EXC + EXC 

B – EXC – EXC – EXC 

C + Saída + Saída +SHUNT 

D - Saída +SHUNT +SHUNT 

E RESERVA RESERVA RESERVA 

F RESERVA RESERVA RESERVA 

 



ESPECIFICAÇÕES COMUNS 
 
Aprovações: RoHS e CE Choque: 50 g, 11 ms meio seno (sob teste) 
Calibração: de cinco pontos Rastreável ao NIST Vibração: ±20 g (sob teste) 
Largura de banda: DC a 1 kHz, típico Sobrepressão de segurança: 
Tempo de resposta: < 1 ms 10 in-H2O: 10 vezes o span 

Peso: 115 a 200 g (4 a 7 oz) (dependendo da configuração) 1 psi: 6 vezes o span 
2,5 a 3.500 psi: Quatro vezes o span 

Conformidade com CE: IEC61326 5000 psi: 3 vezes o span 
Emissões: Classe B IEC550022 
Imunidade a descarga eletrostática: IEC1000-4-2 

Contenção secundária 
Manom/Difer/Vácuo/Composto 

Imunidade a campo EM: IEC61000-4-3 10 in-H2O a 5 psi: Até 1.000 psi 
Imunidade a transientes elétricos rápidos: IEC61000-4-4 15 a 150 psi: Até 3.000 psi 
Imunidade a surtos: IEC61000-4-5 250 a 1000 psi: Até 6.000 psi 
Radiofrequência conduzida: IEC61000-4-6 1500 a 5000 psi: Até 15.000 psi 
Imunidade a campo magnético em frequência de 
potência nominal: IEC61000-4-8 
Resistência mínima entre corpo e qualquer fio: 100 MΩ 
@ 50 V cc 

Contenção secundária 
absoluto/barométrico: 

Intervalos barométricos: Até 6000 psi 

Ambiente 5 a 1000 psi: Até 6000 psia 
Temperatura operacional: -51 a 127º C (-60 a 260º F) 1500 a 5000 psi: Até 15.000 psia 
Proteção: Excitação 

Cabo: 2 m (6') IP67 3 mV/V: 10 Vcc (ratiométrica de 5 a 10 Vcc) 
mini DIN: IP65 10 mV/V: 10 Vcc (ratiométrica de 5 a 10 Vcc) 
Gira-e-trava: IP65 0 a 5 V CC: 10 a 30 Vcc @ 10 mA 
Eletroduto de 2 m (6'); cabo com rosca ½ (NPT) para 
conexão de eletroduto: IP67 0 a 10 V CC: 15 a 30 Vcc @ 10 mA 

Mecânica 4 a 20 mA: De 9 a 30 Vcc (de 9 a 20 Vcc 
acima de 229º F) 

Partes úmidas: Aço inoxidável 316L Amplificadores bipolares: O mesmo que 
para as saídas correspondentes acima – 
modelos de pressão composta e alguns de 
pressão diferencial. 

Meio: Compatível com 316L SS 

Ciclos de pressão: Mínimo de um milhão. 

 



TERMINAÇÃO ELÉTRICA 
 

 

DIMENSÕES 
 

 

PORTAS DE PRESSÃO* 
Ø = diâmetro 

Dimensões: mm (polegadas) 
 

 
* As dimensões podem variar ligeiramente no caso de intervalos acima de 1000 psi. 

Seis pinos, Bendix, 
ventilado ou não ventilado 

Conector acoplado 
PT06F10-6S 

Conector M12 

Ventilação 
com plugue 

poroso (apenas 
unidades manométricas) 

Quatro pintos, mini DIN 
ventilado ou não ventilado 

Incluído 

Cabo integral de quatro 
condutores, dois metros Quatro pinos, mini DIN 

Conexão de ½ 
NPT para 
eletroduto 

Transdutor de baixa 
pressão – intervalos < 

15 psi 

Ressalto 
para chave 
sextavado 
de 25 (1) 

Transdutor de média 
pressão 

Transdutor barométrico 
– intervalos ≥ 15 

unidades psi 

Ressalto para 
chave 

sextavado de 
22,2 (0,0875) 

Transdutor diferencial 
de baixa pressão – 
intervalos < 15 psi 

Ressalto 
para chave 
de 25 (1) 

Sextavado Sextavado 

Transdutor diferencial 
de média pressão – 
intervalos ≥ 15 psi 

Ressalto para 
chave de 

22,2 (0,0875) 

Sextavado Sextavado 

Macho 

Fêmea 


