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  Para fazer seu pedido.
 Nº do modelo do Código de cores ANSI
 HYP0-33-1-(*)-G-60-SMPW-M

A sonda mini hipodérmica HYP0 apresenta um diâmetro 
de agulha de apenas 0,2 mm (0,008"). Dentre as 
demais sondas, é a menos provável de causar danos 
nas áreas de inserção. Técnicas microscópicas de 
micromanufatura binocular resultam em um termopar 
Tipo T (cobre - constantan) extremamente pequeno, 
sendo implantado numa bitola de número 33, com 
agulha de aço inoxidável de 25 mm (1") de comprimento. 
A HYP0 apresenta resposta mais rápida dentre todas 
as sondas hipodérmicas e uma avaliação contínua da 
Temperatura de 200°C (400°F). Possui também 1,5 m 
(5’) de comprimento de PFA revestido, fios de 36 AWG, 
com um conector tipo SMP subminiatura.

* Especificar a calibração: K ou T.   T = Cobre-Constantan, K= Fios de ligação  
CHROMEGA® ALOMEGA® , com comprimento maiores do que 1,5m (60")  
e custo adicional para cada 300 mm (12"). Modificar o número do modelo. 
Exemplo de Pedido: HYP0-33-1-T-G-60-SMPW-M, sonda mini hipodérmica 
com termopar aterrado Tipo T, fio de aço longo de 1,5 m (5') e um conector 
macho SMPW miniatura.

Sonda Subminiatura
Estas sondas não devem ser  
destinadas a uso médico.

* Especificar calibração: K, T, ou E.   
K = CHROMEGA®-ALOMEGA®, T = Cobre-Constantan,  
E = CHROMEGA®-Constantan, para fios com comprimento  
superior a 1,5 m (60"), e custo adicional para cada 300 mm  
(12"). Modificar o número do modelo.
Exemplo de pedido: HYP1-30-1/2-T-G-60-SMPW-M, sonda termopar.

Série HYP

As Sondas de Temperatura com 
Agulha Hipodérmica da OMEGA® 
são projetadas para aplicações de 
pesquisa industrial, laboratorial e 
química. Cinco tipos de sonda são 
disponíveis, com diâmetros  
de 0,2 a 1,65 mm (0,008 a 0,065"). 
A HYP0, HYP1 e HYP2 apresentam 
elementos de termopar tipo T (Cobre-
Constantan), enquanto o HYP3 é 
disponível em calibrações J, K, T ou 
E. A HYP4 possui um RTD de platina 
de Ω 100 (a = 0,00385).

A HYP0 é uma sonda mini 
hipodérmica, com diâmetro de 0,2 
mm (0,008"). A HYP1 apresenta 
diâmetro externo de 0,3 mm (0,012"), 
sendo autoclavável a vapor em 
Temperaturas de até 160°C (325°F). 
A HYP3 e a HYP4 são sondas 
industriais, com termopar e elementos 
RTD respectivamente.
A sonda Mini Hipodérmica HYP0 
apresenta um diâmetro de agulha de 
apenas 0,2 mm (0,008"). Dentre as 
demais sondas, é a menos provável 
de causar danos nas áreas de 

Sonda Termopar Modelo HYP1
A sonda autoclavável da OMEGA® Research é projetada  
para fornecer leituras instantâneas em plantas, outros  
semi-sólidos e líquidos. Uma bitola de numeração 30 x agulha 
de 15 mm fornece uma resposta muito rápida. O intervalo de 
Temperatura mensurável é de criogênico a 200°C (400°F). Esta 
é uma sonda aterrada de junção Tipo T (Cobre-Constantan), 
com fio de extensão isolado PFA e uma terminação sub-
miniatura com conector macho. Toda a montagem é 
autoclavável a vapor, a uma Temperatura de 160°C (325°F). 
Todas as sondas apresentam fios de 1,5 m (5').

 Nº do modelo do Código de cores ANSI
 HYP1-30-1/2-(*)-G-60-SMPW-M

THERM HYP-1

18,25
(0,72)

15,08
(0,59)

0,30
(0,012) D.E.

1,57
(0,062) D.E.

Dimensões: mm (polegadas)

Com tubagem termoretráctil
não mostrada

inserção. Técnicas microscópicas de 
micromanufatura binocular resultam em 
um termopar tipo T (Cobre - Constantan) 
extremamente pequeno, sendo 
implantado numa bitola de número 
33, com agulha de aço inoxidável de 
25 mm (1") de comprimento. A HYP0 
apresenta resposta mais rápida dentre 
todas as sondas hipodérmicas e uma 
leitura contínua de Temperatura de 200° 
C (400°F).  Possui também 1,5 m (5’) 
de comprimento de PFA revestido, fios 
de 36 AWG, com um conector tipo SMP 
subminiatura.

Todas as sondas foram projetadas 
apenas para a pesquisa industrial, 
laboratorial e química. Elas não 
se destinam ao uso medicinal 
ou em humanos. A OMEGA não 
assume qualquer responsabilidade 
se tais produtos forem utilizados 
para fins medicinais, em seres 
humanos ou ainda mal utilizados 
de qualquer maneira.

Conector 
Miniatura.

Modelo de Sonda Termopar HYP0

Sondas Hipodérmicas e Mini 
Sondas Hipodérmicas
Termopar e Elementos RTD

Sondas Hipodérmicas e Mini 
Sondas Hipodérmicas
Termopar e Elementos RTD

THERM HYP-1

18,25
(0,72)

25
(1)

0,20
(0,008) D.E.

1,57
(0,062) D.E.

Dimensões: mm (polegadas)

Com tubagem termoretráctil
não mostrada

Dimensões:  
mm (polegadas)

Dimensões: 
mm (polegadas)
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Sonda Termopar Modelos HYP5 e HYP2
As Sondas HYP5 e HYP2 são destinadas ao uso em Ciências 
Naturais, Industriais e no Processamento de Alimentos. Essas 
montagens são entregues completas, com um elemento Tipo 
T (Cobre-Constantan), 1,2 m (4') de fios PFA, isolados, e utiliza 
agulha hipodérmica padrão (bitola 21) 38 mm (1,5"), com fio de 
comprimento de 1,2 m (4') também padrão. O conector macho 
de tamanho padrão finaliza o fio de ligação.

Estas sondas não são 
destinadas a uso médico.

 Nº do modelo do Código de cores ANSI
 HYP2-21-1-1/2-(*)-G-48-OSTW-M
 HYP2-21-1-1/2-(*)-G-48-SMPW-M
 HYP5-21-1-1/2-(*)-G-SMPW-M

Sonda RTD Modelo HYP4
As Sondas Hipodérmicas RTD são destinadas ao uso 
em Ciências Naturais, Industriais e no Processamento de 
Alimentos. Estas sondas contêm um RTD de platina de 100 Ω 
(a = 0,00385), com bitola 16 x agulha hipodérmica de 38 mm 
(1,5") e possuem fio PFA isolado de 1,2 m (4').

Estas sondas não são 
destinadas a uso médico.

 Nº do modelo do Código de cores ANSI
 HYP4-16-1-1/2-100-EU-48-RP
Todas as sondas foram projetadas apenas para a pesquisa industrial, 
laboratorial e química. Elas não se destinam ao uso medicinal ou 
em humanos. A OMEGA não assume qualquer responsabilidade se 
tais produtos forem utilizados para fins medicinais, em seres humanos 
ou ainda mal utilizados de qualquer maneira.
Para fios de comprimento superior a 1,2 m (48"), existe um custo 
adicional para cada 300 mm (12"). Modificar o número do modelo.
Para um plugue macho M8, adicionar “M8-S-M” ao número do modelo, 
com custo adicional; para um plugue macho M12, adicionar “M12-S-M” 
ao número do modelo, com custo adicional.
Para um plugue macho angular M8, adicionar “M8-R-M” ao número 
do modelo, com custo adicional; para um plugue macho angular M12, 
adicionar “M12-R-M” ao número do modelo, com custo adicional.
Para adicionar um conector macho MPT-U, adicione o sufixo “-MTP-M” 
com custo adicional.

108 REF
(4,25)

38
(1,50)

ø0,81 (0,032)ø6,4 (0,250)

27
(1,06)

27
(1,06)

Sonda Termopar Modelo HYP3
A Sonda Hipodérmica Industrial da OMEGA® utiliza bitola  
16 x agulha longa de 38 mm (1,5") e pode conter 
calibrações J, K, T e E. Elas podem apresentar uma junção 
aterrada ou não aterrada e vir acompanhadas de fio de 
extensão entrelaçado de aço inoxidável. O entrelaçamento 
de aço inoxidável dá flexibilidade e aumenta a longevidade 
da sonda. Estas sondas não são autoclaváveis. Elas são 
destinadas ao serviço pesado. O fio de 1,2 m (4') é o 
padrão, com Temperatura máxima de 200°C (400°F).

 Nº do modelo do Código de cores ANSI
 HYP3-16-1-1/2-(*)-(**)-48-RP

Ao fazer pedidos, especifique a calibração e se uma junção  
aterrada ou não aterrada são desejadas
* Especificar a calibração: J, K, T, ou E.    J = Ferro-Constantan 
T = Cobre-Constantan   K = CHROMEGA®-ALOMEGA® 
E = CHROMEGA®-Constantan 
** Especificar o tipo de junção de medição: U ou G
Também disponível: R e S (platina) — consultar a fábrica para preço e 
prazo de entrega. 
Cabo ergonômico de fácil manipulação, adicionar  
o sufixo “EGH”, por um custo adicional. 
Para fios de comprimento superior a 1,2 m (48"), existe um custo 
adicional para cada 300 mm (12"). Modificar o número do modelo. 
Para adicionar um conector macho SMPW, adicione o sufixo 
“-SMPW-M” ao número do modelo, por um custo adicional.

† A HYP5 não apresenta fios
* Especificar calibração: J, K, T, ou E.  
* J = Ferro-Constantan  T = Cobre-Constantan  
K = CHROMEGA®-ALOMEGA® E = CHROMEGA®-Constantan
Cabo ergonômico de fácil manipulação, adicione o sufixo “EGH”, com custo adicional. 
Para fios de comprimento superior a 1,2 m (48"), existe um custo adicional para cada 300 mm  
(12"). Modificar o número do modelo.
Exemplo de Pedido: HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OSTW-M, sondas de junção aterradas Tipo T.

31,8
(1,25)

28,6
(1,125)

38
(1,5)

6,4
(0,25) DE

1,65
(0,065) DE

HYP5 com 
conector 
SMPW.

HYP2

Conector OSTW 
incluído em HYP2.

Adicionar um conector  
SMPW, consultar  

exemplo de pedido.

Mostrado em 
escala reduzida.

Mostrado em 
escala reduzida.

Mostrado em escala reduzida.

Adicione um conector MTP; 
consulte exemplo de pedido.

Para um plugue macho M8, adicionar “M8-S-M” ao número do 
modelo, com custo adicional; para um plugue macho M12, adicionar 
“M12-S-M” ao número do modelo, com custo adicional. 
Para um plugue macho angular M8, adicionar “M8-R-M” ao número 
do modelo, com custo adicional; para um plugue macho angular 
M12, adicionar “M12-R-M” ao número do modelo,  
com custo adicional.
Exemplo de Pedido: HYP3-16-1-1/2-K-G-48-SMPW-M,  
junção aterrada Tipo K, com 1,2 m (48 ").

Designs Personalizados 
Disponíveis para Comprimento, 

Dimensão e Isolamento 
Específicos! Consulte nosso 

Departamento de Design Personalizado para  obter mais Informações.

Dimensões:  
mm (polegadas)

31,8
(1,25)

36
(1,19)

38
(1,5)

6,4
(0,25) DE

1,65
(0,065) DE

Dimensões:  
mm (polegadas)

Dimensões: 
mm (polegadas)

Já estão  
 disponíveis!

CONECTORES
M8/M12

Já estão  
 disponíveis!

CONECTORES
M8/M12

Estas sondas não são 
destinadas a uso médico.

Exemplo de Pedido: HYP4-16-1-1/2-100-EU-48-MTP-M, sonda 
hipodérmica RTD, com 1,2 m (fios de 48") e conector macho MPT-U.
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