
Sondas de superfície 
exclusivas

Modelo nº 88222(*)
Sonda de ângulo reto ideal para 
medição de superfícies giratórias ou 
em movimento. Pode ser utilizada nas 
indústrias de papel, fibra, impressão, 
ferro e aço. Temperatura de superfície 
máxima de 250°C (480°F).
Elemento substituível, fornecido 
gratuitamente, conforme pedidos  
de elementos adicionais  
Modelo nº 88222(*)-RE

Modelo nº 88223(*)
Sonda de superfície projetada 
para a medição de superfícies 
giratórias ou em movimento. 
Ideal para superfícies 
perpendiculares à alça da sonda. 
Temperatura de superfície 
máxima de 250°C (480°F).
Elemento substituível, fornecido 
gratuitamente, conforme pedidos de 
elementos adicionais  
Modelo nº 88223(*)-RE

Modelo nº 88221(*) Modelo nº 98221(*), 
com cabeça giratória

Consulte br.omega.com para conferir as dimensões. 
O design exclusivo da cabeça giratória também disponível  

para sondas modelo 98000.

Exemplo de pedido: 98220E, sonda de superfície tipo E com cabeça giratória 
(CHROMEGA®-Constantan), classificada a 250°C (480°F). 88222K, sonda de superfície 

tipo K de ângulo reto (CHROMEGA®-ALOMEGA) classificada a 250°C (480°F).

O cabeçote gira 180° 
e roda

Ideal para a medição de superfícies em movimento ou 
planas, lisas e fixas. Temperatura de superfície máxima de 
250°C (480°F) permite utilização em superfícies metálicas 
e plásticas. A velocidade de superfície de superfícies em 
movimento não deve exceder 90 m (300 pés) por minuto.
Elemento substituível, fornecido gratuitamente, conforme pedidos de 
elementos adicionais
Modelo nº 88221(*)-RE

Modelo 
98221K 

mostrado.

A-99

Todos os modelos 
fornecidos com um 
conector macho 
subminiatura SMP  
ou SMPW moldado  
e adaptador TAS.

Adaptador TAS

Todos os 
modelos exibidos 
são menores que 
o tamanho real.

Modelo nº 88220(*)

Modelo nº 98220(*), com  
cabeça giratória

Ideal para medir a temperatura dos rolos de 100 a 152 mm 
(4-6") de diâmetro, com velocidades de 61 m (200 pés) por 
minuto. Temperatura de superfície máxima de 250°C (480°F). 
Elemento substituível, fornecido gratuitamente, conforme pedidos de  
elementos adicionais Modelo nº 88220(*)-RE

Para conferir preços e 

obter mais detalhes, 

visite omega.com 
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Modelo nº 88224(*)
Sonda de ângulo reto 
para rolos giratórios de 
100 a 152 mm (4 a 6") 
de diâmetro. Temperatura 
de superfície máxima de 
250°C (480°F).
Elemento substituível, 
fornecido gratuitamente, 
conforme pedidos de 
elementos adicionais  
Modelo nº 88224(*)-RE

Modelo nº 88226(*)

Modelo nº 98226(*), 
com cabeça 
giratória
Sonda de ângulo reto para 
rolos giratórios de 152 
a 300 mm (6 a 12") de 
diâmetro. 61 m (200 pés) 
por minuto de velocidade 
máxima, com temperatura 
de superfície máxima de 
250°C (480°F). 
Elemento substituível, fornecido 
gratuitamente, conforme pedidos 
de elementos adicionais  
Modelo nº 88226(*)-RE

Modelo nº 98225(*), com 
cabeça giratória
Sonda de ângulo reto para rolos 
giratórios de 300 a 584 mm  
(12 a 23") de diâmetro. 30 m  
(100 pés) por minuto de velocidade 
máxima, com temperatura de 
superfície máxima de 250°C (480°F).
Elemento substituível, fornecido gratuitamente, 
conforme pedidos de elementos adicionais  
Modelo nº 88225(*)-RE

Modelo nº 88225(*)

Modelo nº 88227(*)

Modelo nº 98227(*), 
com cabeça giratória
Para medições de superfície 
com braçadeiras nas pontas 
para minimizar a flexão 
devido a uma superfície 
em movimento, o que 
também prolonga a vida 
útil da sonda. Controles 
deslizantes PFA asseguram 
o bom funcionamento em 
superfícies metálicas e 
plásticas. 61 m (200 pés) 
por minuto de velocidade 
máxima, temperatura de 
superfície máxima de 250°C 
(480°F).

Sondas não projetadas 
para exposições longas 
à temperaturas altas. 

* Especificar calibração:
K: CHROMEGA®-ALOMEGA® 
E: CHROMEGA®-Constantan

Exemplo de pedido: 98227K é um 
modelo de superfície de sonda de 
cabeça giratória 98227 de termopar 
tipo K.

A

A-100

Consulte omega.com para conferir as dimensões.

Todos os modelos 
fornecidos com um 
conector macho  
subminiatura SMP  
ou SMPW moldado  
e adaptador TAS.

Adaptador TAS

Todos os 
modelos 

exibidos são 
menores que o 
tamanho real.

Disponível!
M8/M12 
CONECTORES

Adicione um “M8-S-M” ao número do modelo do plugue macho M8 reto 
para custos adicionais. Adicione um “M12-S-M” ao número do modelo 
do plugue macho M12 reto para custos adicionais.
Adicione um “M8-R-M” ao número do modelo do plugue macho M8 de 
ângulo reto para custos adicionais. Adicione um “M12-S-M” ao número 
do modelo do plugue macho M12 de ângulo reto para custos adicionais.

O cabeçote gira 180° e roda
Elemento substituível, fornecido 

gratuitamente, conforme pedidos de 
elementos adicionais  

Modelo nº 88227(*)-RE
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