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Transmissor de temperatura
Intervalo: -18 a 57°C (0 a 135°F)
Precisão 25°C: 
 Em ar parado: ±0,7°C  
 (±1,2°F) @ 25°C; ±1,4°C  
 (± 2,5°F) em todo o intervalo 
 Em ar em movimento:  ±1,4°C   
 (±2,5°F) @ 25°C; ±1,7°C   
 (±3°F) em todo intervalo
Nota: Não recomendado para aplicações  
em ar em movimento rápido.
Repetibilidade: ± 0,3°C (± 0,5°F)
Saída: 4 a 20 mA ou 1 a 5 VCC  
(intervalo dimensionado)
Constante de tempo temp (para 63,2% 
de Resposta): 9 s em ar em movimento 
(1 m/s), 30 s em ar parado
Alimentação: 12 a 24 VCC
Resistência de loop Máx.:  
Ω = (fonte V-8 V)/0,02 A
Tipo de sensor: Estado sólido

Sensor de Temperatura/
Umidade Transmissor
Intervalo: de 5 até 95%  
(sem condensação)
Precisão @ 25° c: de 5 a 20%,  
± 4% RH; de 20 a 80%, ± 3% RH; 
 de 80 a 95%, ± 4% RH
Repetibilidade: ± 1% de RH, ± 0,3°C (± 0,5°F)
Saída: 4 a 20 mA ou 1 a 5 VCC  
(escala de 0 a 100% RH)
Alimentação: 12 a 24 VCC
Resistência de loop Máx.:  
Ω = (fonte V-8 V)/0,02 A
Constante de tempo UR: 100 s de 20 
a 90%, 60 s de 90 a 20%

Tipo de sensor: Capacitor de filme de 
polímero fino (consulte transmissor de 
temperatura para as especificações de 
temperatura)

Transmissor de pressão 
barométrica
Intervalo de pressão:  20,8 a 32 pol Hg 
(10,2 para 15,7 psi)
Compensação de temperatura: em todo 
intervalo
Precisão: ± 1% do intervalo @ 25°C (77°F) 
±0,11%/°C (0,06%/°F)
Intervalo de temperatura operacional:  
0 a 60°C (32 a 140°F)
Saída: selecionável pelo usuário  
de 4 a 20 mA, 1 a 5 VCC
Alimentação: 12 a 24 VCC
Resistência de loop Máx.:  
Ω = (fonte V-8 V)/0.02 A
Compatibilidade de mídia: ar limpo  
e seco e gases não corrosivos 

U  Termopar, RTD ou 
modelos de Sensor 
termistor

U  Conecta-se ao 
computador, registrador 
de dados ou controlador/
medidor Industrial

Sensores de montagem de parede 
OMEGA para ambiente mantêm 
seu escritório, sala de informática 
ou laboratório com ótima aparência. 
Eles são compatíveis com a maioria 
dos medidores de processo, 
controladores, gravadores, 
registradores de dados e sistemas 
de aquisição de dados. Termopar, 
RTD e modelos termistores vêm 
com cabos de 1 m (40"). Unidades 
de pressão, umidade e temperatura 
vem com padrão da indústria, 
selecionável pelo usuário, 4 a 20 
mA ou saída de 1 a 5 VCC.

Transmissores e sensores 
ambientais para  
montagem em parede

Especificações
Material do invólucro:  
Acrilonitrila butadieno estireno
Dimensões: 45 alt. x 54 larg. x 79 mm 
diâm. (1,78 x 2,12 x 3,12 cm) 

Sensores termopar
Temperatura máxima: 60°C (140°F)
Precisão: ±1,1°C (1,98°F)
Tipos de sensores: J, K, T, E
Comprimento do cabo do sensor:  
1 m (40")
Material principal: 24 AWG, PFA 
revestido

Sensor RTD
Temperatura máxima: 60°C (140°F)
Precisão: ±1°C (1,8°F)
Tipo de sensor: 100 Ω Pt 0,00385
Comprimento do cabo do sensor:  
1 m (40")
Material principal: PFA isolado,  
3 condutores 26AWG de cobre  
niquelado fixos

Sensor termistor
Temperatura máxima: 60°C (140°F)
Precisão: ±0,2°C (0,36°F)
Tipo de sensor: OMEGA® 400 série 
2252 Ω @ 25°C
Comprimento do cabo do sensor: 1 m 
(40")
Material principal: PVC isolado, 2 
condutores AWG de cobre niquelado fixos 

Série EWS

  Para fazer pedidos
 Nº do modelo Description
 EWS-TC-(*) Sensor termopar
 EWS-RTD Sensor RTD (100 Ω Pt 0,00385)
 EWS-TH Sensor Termistor Série 400
 EWS-TX Transmissor de temperatura
 EWS-RH Transmissor de temperatura/umidade
 EWS-BP-A Transmissor de pressão barométrica
 EWS-MB  Suporte de montagem da caixa de ligação / kit de adaptador  

de placa de parede
 PSR-24S  Fonte de alimentação regulamentada, plugue padrão 

americano, 90 a 264 VCA de entrada, Saída de 24 VCC, 400 
mA, bornes a parafuso, UL

 PSR-24L  Fonte de alimentação regulamentada, plugue padrão 
americano, 90 a 264 VCA de entrada, 24 VCC saída, 400 mA, 
desencapados, UL

 PSR-24L-230  Fonte de alimentação regulada, plugue padrão Europeu, 230 VCA 
de entrada, 24 VCC saída, 400 mA, desencapados, CE

 TX4-100 Cabo transmissor isolado de 4 condutores de 30.5 m (100’)
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SERVIÇOS DA 

 DE1 ANO
GARANTIA

O Programa de garantia estendida 
da OMEGACARESM está disponível 
para os modelos apresentados nesta 
página. Consulte seu representante de 
vendas para todos os detalhes quando 
fizer seu pedido. A OMEGACARESM 
oferece cobertura a peças, mão 
de obra e embalagens retornáveis 
equivalentes.

Programa De
Garantia Estendida

SM

* Inserir o termopar tipo J, K, T ou E
Nota: os modelos “-TC” e “-TH” vêm com 1 m (40”) de fio de chumbo. Para mais fio de chumbo, adicionar 
o sufixo “-(#ft)” por pé (acima de 3’) para custo adicional ao preço. Para modelos “-RTD” custo adicional 
por pé ao preço. 
Exemplo: EWS-TC-K - 8 pés, sensor de termopares de parede montagem tipo K com 8’ fio de ligação. 
Exemplos de pedido: EWS-TX, transmissor de temperatura EWS-MB, suporte/placa de parede, fonte de 
alimentação, PSR-24S, cabo de transmissor TX4-100.
OCW-3, A OMEGACARESM estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.

EWS-BP-A  
mostrado  
em escala menor.




