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Elementos de termistor

44000 Série

Dimensões: mm (polegada) Dimensões: mm (polegada)

Diâmetro da 
junta quente  
2,4 (0,095)

Tubo de PFA
Fio de cobre estanhado 
#32 76,2 (3) L.

Diâmetro  
da junta 
quente 
2,8 (0,11)

Tubulação 
de PFA.

50,0 (2) Mínim
o

76,2 (3
)

Junta quente do termistor 
mostrado em tamanho real.

Junta quente do 
termistor com luva 
de PFA  mostrado 
em tamanho real.

fio de cobre 
#32 estanhado 

U  Juntas quentes do termistor revestidos  
com epóxi

U  Precisão ajustada em 5 curvas 
padronizadas de resistência 

U  Temperatura máxima de trabalho 75°C 
(165°F) ou 150°C (300°F) (Ver tabela 
abaixo)

U  Disponível em permutabilidade de ±0,1 
ou ±0,2°C (Ver tabela abaixo)

 Número  Número 
 do modelo do modelo R25°C A B C
 44004 44033 2252 1,468 x 10-3 2,383 x 10-4 1,007 x 10-7

 44005 44030 3000 1,403 x 10-3 2,373 x 10-4 9,827 x 10-8

 44007 44034 5000 1,285 x 10-3 2,362 x 10-4 9,285 x 10-8

 44006 44031 10000 1,032 x 10-3 2,387 x 10-4 1,580 x 10-7

 44008 44032 30000 9,376 x 10-4 2,208 x 10-4 1,276 x 10-7

Tabela 1: Constantes Steinhart-Hart

Resistência vs. características de temperatura
A equação de Steinhart-Hart é o método geralmente 
aceito para especificar resistência vs. características 
de temperatura para termistores. A equação de 
Steinhart-Hart para a temperatura como uma função 
da resistência é a seguinte:
1⁄T = A + B [Ln(R)] + C [Ln(R)]3

Onde: A, B e C são constantes, derivadas de 3 pontos 
de ensaio de temperatura.
 R = Resistência do termistor em Ω 
 T = Temperatura em graus K

Para determinar a resistência do termistor em um ponto 
de temperatura específica, é usada a seguinte equação:

R = e (beta-(alfa/2))1/3 – ((beta+(alfa/2))1/3

Onde: 
 alfa = ((A-(1/T))/C)
 beta = SQRT(((B/(3C))3)+(alfa2/4))
 T = temperatura em Kelvin (°C + 273,15)

 As constantes A, B e C para cada uma das nossas 
seleções de termistor podem ser encontradas na 
Tabela 1. Usando essas constantes com as  
equações acima, pode-se determinar a temperatura 
do termistor com base em sua resistência, ou 
determinar a resistência de um termistor a uma 
determinada temperatura.

Desvio típico de temperatura (±0,2°C dos Elementos)

 Temperatura 
 de operação 10 Meses 100 Meses
 0°C <0,01°C <0,01°C
 25°C <0,01°C 0,02°C
 100°C 0,20°C 0,32°C
 150°C 1,5°C  Não recomendado

76,2 (3)

A imagem é maior 
que o tamanho real.



D-10

D

  1 a 9 ............................................................. Líquido
 10 a 24 .............................................................. 10%
 25 a 49 .............................................................. 20%
 50 a 99 .............................................................. 30%
 100 e acima ...................................................... 40%

 Lista de descontos

Curvas de tolerância
As tolerâncias de precisão para sensores termistor são 
expressas como uma porcentagem da temperatura. 
Isto também é referido como permutabilidade. Listamos 
duas especificações de precisão/permutabilidade 
básicas para nossos termistores, ±0,10°C e ±0,20°C, 
de 0 a 70°C (32 a 158°F).

 Tabelas de temperatura vs. resistência para nossos 
produtos de termistor podem ser encontradas nas 
páginas Z-236 e Z-237. A especificação da precisão 
de ± 0,1% ou 0,2% significa que a resistência do 
termistor ficará dentro destes limites entre 0 e 70°C 
(32 e 158°F).  
 A tabela 2 ilustra os valores de permutabilidade para 
os modelos de números 44004 (± 0,2°C) e 44033 
(± 0,1°C) em várias temperaturas.

Estabilidade e Desvio
Enquanto os termistores são geralmente dispositivos 
muito precisos e estáveis, condições tais como a 
exposição a temperaturas excessivas, umidade, 
danos mecânicos ou corrosão podem causar 
alterações descontroladas nas características 
resistência vs. temperatura do dispositivo. Uma vez 
que esta característica tenha sido alterada, ela não 
poderá ser restabelecida. Esta é uma razão por que 
a maioria dos termistores com uma especificação 

Nota: Elementos do termistor estão disponíveis com envelopamento PFA sobre um terminal e PFA em geral, a mudança do número central de 
modelo pelo dígito “1” trará um custo adicional ao preço de base para os termistores de± 0,2°C  e custo adicional ao preço dos termistores  
de ± 0,1°C.
Exemplos de Pedidos: 44004, Termistor de 2252 Ω junta quente em 25°C, permutabilidade de ± 0,2°C.
44033, Termistor de 2252 Ω junta quente em 25°C, a intercambialidade de ± 0,1°C.
44104, Junta quente de termistor 2252 Ω a 25°C, permutabilidade de ± 0,2°C com PFA terminal isolado fio e sobre capa.
44033, Termistor de Junta quente 2252 Ω a 25°C permutabilidade de ± 0,1°C com terminal isolado PFA e sobre capa.

  Para fazer seu pedido
  Resistência   Temperaturas de 
 Número @ 25°C Temperatura Permutabilidade Armazenamento e Trabalho  
 do Modelo (Ω) máxima de operação @ 0 a 70°C para melhor estabilidade
 44004 2252 150°C (300°F) ±0,2°C -80 a 120°C (-110 a 250°F) 
 44005 3000 150°C (300°F) ±0,2°C -80 a 120°C (-110 a 250°F) 
 44007 5000 150°C (300°F) ±0,2°C -80 a 120°C (-110 a 250°F) 
 44006 10,000 150°C (300°F) ±0,2°C -80 a 120°C (-110 a 250°F) 
 44008 30,000 150°C (300°F) ±0,2°C -80 a 120°C (-110 a 250°F)
 44033 2252 75°C (165°F) ±0,1°C -80 a 75°C (-110 a 165°F) 
 44030 3000 75°C (165°F) ±0,1°C -80 a 75°C (-110 a 165°F) 
 44034 5000 75°C (165°F) ±0,1°C -80 a 75°C (-110 a 165°F) 
 44031 10,000 75°C (165°F) ±0,1°C -80 a 75°C (-110 a 165°F) 
 44032 30,000 75°C (165°F) ±0,1°C -80 a 75°C (-110 a 165°F)

 Tabela 2: Tolerâncias de permutabilidade

Nota: Valores de temperatura (°C) são os mesmos para cada grupo 
de tolerância (±0,10 ou ±0,20), as tolerâncias de resistência irão 
mudar com base na resistência a 25°C (77°F).

  Modelo nº 44004 Modelo nº 44033 
 Temp ±0,20°C ±0,10°C
 (°C) ±°C ±Ω ±°C ±Ω
 -80 1,00 142,000 1,00 142,000
 -40 0,40 2018 0,20 1009
 0 0,20 75 0,10 38
 40 0,20 10 0,10 4,9
 70 0,20 2,7 0,10 1,4
 100 0,30 1,3 0,15 0,7
 150 1,00 0,9 1,00 0,9

de permutabilidade ± 0,1°C é avaliada para uso em 
temperaturas um pouco mais baixas do que aquelas 
com uma permutabilidade de ± 0,2°C.

Corrente de Operação
 A corrente operacional sugerida para termistores 
tipo junta quente é de aproximadamente 10 a 
15 µA. Termistores podem apresentar efeitos de 
autoaquecimento se suas correntes operacionais 
forem suficientemente altas para criar mais calor do 
que pode ser dissipado pelo termistor, sob condições 
operacionais. Se forem utilizadas correntes de 
funcionamento mais elevadas, sugere-se que seja 
executado um teste de auto aquecimento  para 
garantir a precisão da medição.

Constante de dissipação
A constante de dissipação é o poder em miliwatts  
que irá aumentar a resistência de um termistor  
de 1°c (1,8°F) sobre a sua temperatura ambiente. 
Valores típicos incluem 8 mW /°C em banho de  
óleo agitado, ou 1 mW /°C no ar parado.

Constante de tempo
A constante de tempo é o tempo necessário para  
um termistor reagir a uma mudança de temperatura. 
Por exemplo, se exposto a uma mudança de 0 a 
100°C (32 a 212°F), a constante de tempo de 63%   
seria o tempo necessário para o termistor indicar  
uma resistência a 63°C (145°F). Normalmente, 
termistores desencapados suspensos por seus 
terminais sobre um banho de óleo bem agitado terá 
um tempo de resposta de 63% de máximo 1 segundo. 
Termistores envoltos em PFA e expostos a mudanças 
de temperatura do ar, normalmente terão um tempo 
de resposta de 63% no máximo em 2,5 segundos.


