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* Exceder o fluxo de calor máximo recomendado pode resultar em grande aumento de 
temperatura suficiente para causar a de laminação do material de fixação Kapton®.  
Presume-se um ambiente a 38°C (100°F) para os valores máximos determinados.
† Sensibilidade nominal de ± 10%. A sensibilidade é fornecida com a unidade.

  Sensibilidade *Máximo de  Termopar  Tempo de Capacitância Resistência Espessura 
  nominal† registro de tipo resposta térmica térmica nominal 
 Nº do (µ V/  fluxo de K (em (Btu/m2 °C)  (°C por em mm 
 modelo Btu/m2)  calor (Btu/m2) embutido segundos)  Btu/m2) (polegadas)

 HFS-3 3,0 30,000 SIM 0,60 0,02 0,01 0,18 
        (0,007)

 HFS-4 6,5 30,000 SIM 0,60 0,02 0,01 0,18 
        (0,007)

U Eficaz para a convecção, 
condução e transferência 
de calor de radiação

U Sincroniza com 
voltímetros e registros 
confortavelmente

U Fixa-se a superfícies 
curvas e planas 
facilmente

U Intervalo de temperatura 
de -200 até 150°C  
(-330 até 300°F)

Os sensores de fluxo de calor 
da série HFS funcionam como 
transdutores de pilha termoelétrica 
autossustentáveis. Dispensa fiação 
especial, junções de referência e 
condicionamento de sinal. Faz-se  
uma leitura quando o sensor é 
conectado a qualquer microvoltímetro 
ou gravador de leitura direta de CC.

O sensor da série HFS é projetado 
para medição precisa de perda 
ou ganho de calor em qualquer 
superfície. Ele pode ser montado em 
superfícies planas ou curvas e utiliza 
junções revestidas com baixíssimo 
perfil térmico, propiciando uma leitura 
eficiente. O sensor está disponível 
com um termopar integral para 
medição de temperatura descontínua, 
necessária para descrever o fluxo 
de calor, e está disponível em dois 
intervalos diferentes de sensibilidade. 
Todos os modelos utilizam uma 
construção de termopilha multijunções. 
O transporte é feito por um filme 
de poliimida ligado através de um 
processo de laminação de PFA.

Série HFS

Mostrados com 
indicador de processo 
digital DP41-E da 
OMEGA, menor que 
o tamanho real. acesse 
br.omega.com/dp41.

HFS-4 
mostrado em 
tamanho real.

Sensores de fluxo de calor de película fina

Especificações
Limite superior de temperatura:  
150°C (300°F)
Número de junções:  
 HFS-3: 54 
 HFS-4: 112
Transportador: Filme de poliimida 
(Kapton®)
Resistência nominal do sensor:  
 HFS-3: 140 Ω 
 HFS-4: 175 Ω

Fios de chumbo: cobre sólido AWG n. 
30, código de cores isolado por PFA, 
3,1 m de comprimento (10 pés)
Peso: 28 g

  Para fazer seu pedido
 Número do Modelo** Descrição 
 HFS-3 Sensor de 3,0 μV/Btu/m2 com termopar tipo K 
 HFS-4 Sensor de 20,5 μV/Btu/m2 com termopar tipo K  
Vem com manual do operador completo e calibração de sensibilidade.
**Outros tamanhos e estilos disponíveis, consulte a Engenharia de aplicações. 
Exemplo de pedido: HFS-4, sensor de fluxo de calor de película fina.

Para epóxis e cimentos compatíveis 
com a série HFS, consulte epóxis 

OMEGABOND®. acesse br.omega.com

ARTWORK/PRODUCT ART/ ELECTRIC HEATERS/EH-HFS DIM

3 m
(10') 35,1

  (1,38)

28,5
(1,12) 

mm (inch)

Dimensões: mm (polegadas)
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Especificações
Limite superior de temperatura:  
150°C (300°F)
Número de junções:  
 HFS-3: 54 
 HFS-4: 112
Transportador: Filme de poliimida 
(Kapton®)
Resistência nominal do sensor:  
 HFS-3: 140 Ω 
 HFS-4: 175 Ω
Fios de chumbo: cobre sólido AWG n. 
30, código de cores isolado por PFA, 
3,1 m de comprimento (10 pés)
Peso: 28 g

Ideal para Medição Precisa de Transferência de Calor
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Para epóxis e cimentos compatíveis com a série HFS, 
consulte epóxis OMEGABOND®. acesse br.omega.com

INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO DO FLUXO DE CALOR E COMO FUNCIONA

Medidor de fluxo de calor

A diferença na temperatura
através da barreira térmica é

proporcional ao fluxo de calor
através do sensor

QUENTE

Calor
Sensor de temperatura

Sensor de temperatura 
por termopar diferencial

Sensor de 
temperatura

Medidor do fluxo de calor

Registrador 
gráfico de fitas 

opcional

Registro em BTU/ft²h ou W/m²
Nota: terminais de termopares 

opcionais são amarelo  
(+) e (-) vermelho.

Display digital de fluxo de calor
através do sensor de fluxo de calor.

Branco, positivo (+) é para o calor que 
flui na superfície do sensor; vermelho, 
negativo (-) é para o calor que flui para 
fora da superfície. Escolha entre BTU /  

Hr Ft ou Watt / m² por seleção de chave.

Barreira térmica 
conhecida

FS negativo (-) Vermelho

Termômetro termopar Microvoltímetro DC

FS posativo (-) blanco


