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Como são determinados os números de modelo da OMEGA?

Sonda RTD extrusora com 
engates de compressão
U  Ideal para equipamentos para 

processamento de plástico
U  Elemento de platina DIN com película 

fina e precisão 100 Ω classe “A”
U  Tampa de travamento e sensor com 

fecho de mola na porta estilo baioneta 
(encaixe rosqueado disponível)

U  4,75 mm (3⁄16") de diâmetro, bainha 
padrão de aço inoxidável 304

U  cabo flexível de 1,5 m (60") com BX 
blindado padrão

U  Faixa de temperatura até 260°C (500°F) 
contínua [cabo opcional para 480°C 
(900°F) disponível]

BT-090-RTD-21/4-60-1,  
a imagem é menor que  

o tamanho real.

  Para fazer seu pedido
 Número do modelo* Terminal Curvo Dia. “A” ** em mm (pol)
 BT-000-RTD-2 1/4-60-1 Terminal forquilha Em reta 60 (2,36)
 BT-000-RTD-2 1/4-60-2 Conector OTP Em reta 60 (2,36)
 BT-000-RTD-3 1/2-60-1 Terminal forquilha Em reta 90 (3,54)
 BT-000-RTD-3 1/2-60-2 Conector OTP Em reta 90 (3,54)
 BT-090-RTD-2 1/4-60-1 Terminal forquilha 90° 60 (2,36)
 BT-090-RTD-2 1/4-60-2 Conector OTP 90° 60 (2,36)
 BT-090-RTD-3 1/2-60-1 Terminal forquilha 90° 90 (3,54)
 BT-090-RTD-3 1/2-60-2 OTP connector 90° 90 (3,54)

4,75  
(3⁄16)

44,5 (1,75)

Dimensões mm (pol)

Dim. 
“A”

12,7 (0,5)

Dim. 
“A”

Também estão disponíveis adaptadores para utilizar como inserto e braçadeira de tubo. *Para outros comprimentos de cabos blindados, 
mude “-60” no número do modelo para o comprimento desejado por custos adicionais por pé acima de 5' (60"). ** Outros comprimentos “A” 
disponíveis. Custos adicionais por polegada acima de 6".
Exemplo de pedido: BT-090-RTD-3 1/2-120-1, sonda curva 90 graus, 31⁄2" de comprimento da dimensão “A”, 120" de cabo blindado flexível 
com terminal forquilha.

 Número do Comprimento Tamanho 
 modelo (polegadas) da rosca
 BTA-1 7⁄8 1⁄8-27 NPT
 BTA-2 7⁄8 3⁄8-24
 BTA-3 13⁄8 1⁄8-27 NPT
 BTA-4 13⁄8 3⁄8-24
 BTA-5 21⁄2 1⁄8-27 NPT
 BTA-6 21⁄2 3⁄8-24

BT  —    000   —  RTD  —   2 1/4   —   60   —   1

Comprimento do cabo: 
padrão 60" (especifique outros 
comprimentos em polegadas)

#26 AWG cobre 
niquelado trançado, 

isolado com PFA, cabo 
revestido de PFA com 

blindagem BX.

90º Montagem  
em curva.

Montagem em linha reta.

Opções de terminais: 
1 = terminal forquilha 

2 = conector OTP 
 Outras opções disponíveis

Comprimento “A”: Em polegadas 
(consulte a tabela para os 

comprimentos padrão); outros 
comprimentos disponíveis

Informação de curvatura:  
000 = Sem curvatura 090 = 90° Bend

O padrão vem 
com conector 
OTP ou terminal 
forquilha, veja  
a tabela abaixo.

Exemplo de pedido: BT-090-RTD-2 1/4-60-1.

Adaptadores  
para baioneta  
tipo RTDs

Comprimento Rosca

11,11
(0,437)

9,52
(0,375)

EXATIDÃO
IEC DE CLASSE
(±0,15˚C @ 0˚C) A

Dim. 
“B”

Dim. 
“B”

Dimensões  
mm (pol)
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Como são determinados os números de modelo da OMEGA?

4,75 mm  
(3⁄16")

Montagem  
em linha reta

Dim. “A”

90º 
Montagem 
em curva

* Para outros comprimentos de cabos blindados, mude “-60” do número do modelo para o comprimento desejado por custo adicional por pé acima de 5' (60"). 
** Outros comprimentos A disponíveis por custo adicional por polegada acima de 6".
Exemplo de pedido: CF-000-RTD-2-60-1, estilo de compressão em reta, dimensão “A” de 2", cabo de 60" com terminais em forquilha. 

Sonda RTD Extrusora com  
Engates de Compressão

U  Ideal para equipamentos para 
processamento de plástico

U  elemento de platina DIN 100 Ω 100 classe “A”
U  4,75 mm (3⁄16") de diâmetro, bainha de aço 

inoxidável 304
U  1⁄8 NPT encaixe de compressão padrão  

em latão
U  Cabo flexível de 1,5 m (60") com  

blindagem BX padrão
U  Faixa de temperatura até 260°C (500°F) 

contínua [cabo opcional para 480°C  
(900°F) disponível]

CF-000-RTD-2-60-1,  
a imagem é menor  

que o tamanho real.

#26 AWG cobre 
niquelado 
trançado, 
revestido de PFA 
com blindagem 
flexível.

  Para fazer seu pedido
 Número do modelo* Terminal Curvo Dia. “A”** em mm (polegadas)
 CF-000-RTD-2-60-1 Terminal forquilha Em reta 50 mm (2")
 CF-000-RTD-2-60-2 Conector OTP Em reta 50 mm (2")
 CF-000-RTD-4-60-1 Terminal forquilha Em reta 100 mm (4")
 CF-000-RTD-4-60-2 Conector OTP Em reta 100 mm (4")
 CF-090-RTD-2-60-1 Terminal forquilha 90° 50 mm (2")
 CF-090-RTD-2-60-2 Conector OTP 90° 50 mm (2")
 CF-090-RTD-4-60-1 Terminal forquilha 90° 100 mm (4")
 CF-090-RTD-4-60-2 OTP connector 90° 100 mm (4")

CF  —    000   —  RTD  —   2   —   60   —   1   —  CC

1⁄8 NPT encaixe de 
compressão de latão

Dim. “A”

44
,5

 m
m

  
(1

,7
5)

Dim. “B”

Dim. “B”

O padrão vem com 
conector OTP ou 
terminal forquilha, 
veja a tabela abaixo.

Informação de 
curvatura: 

000 = Sem curvatura 
090 = 90° Bend

Comprimento  
do cabo: 

em polegadas

Opções de terminais: 
1 = terminal forquilha; 2 = conector 

OTP Outras opções disponíveis

Comprimento  
“A”: em 

polegadas

Exemplo de pedido: CF-000-RTD-2-60-1.

Para  adaptadores  BTC disponíveis,  acesse omega.com/ bt-000_bt-090
EXATIDÃO
IEC DE CLASSE
(±0,15˚C @ 0˚C) A


