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* Antes da aplicação de PFA . † Para outros comprimentos disponíveis, 
consulte o departamento de vendas.

Exemplo de pedido: CASS-18G-12-PFA, Sonda termopar revestida de PFA, 
tipo K, bainha de aço inoxidável, tipo K, de 3mm (1⁄8 ") de diâmetro, aterrado,  

de 300 mm (12") de comprimento.

 Para fazer seu pedido
  Diâmetro da Sonda*  Número  
 Calibração mm (polegadas)  do modelo

  1,5 (1⁄16) ICSS-116G-12-PFA
  1,5 (1⁄16) ICSS-116G-18-PFA
  1,5 (1⁄16) ICSS-116G-24-PFA
  

6,0 (1⁄4) ICSS-14G-12-PFA
  6,0 (1⁄4) ICSS-14G-18-PFA
  

6,0 (1⁄4) ICSS-14G-24-PFA
  

3,0 (1⁄8) ICSS-18G-12-PFA
  

3,0 (1⁄8) ICSS-18G-18-PFA
  

3,0 (1⁄8) ICSS-18G-24-PFA
  

1,5 (1⁄16) CASS-116G-12-PFA
  1,5 (1⁄16) CASS-116G-18-PFA
  1,5 (1⁄16) CASS-116G-24-PFA
  3,0 (1⁄8) CASS-18G-12-PFA
  3,0 (1⁄8) CASS-18G-18-PFA
  3,0 (1⁄8) CASS-18G-24-PFA
  

1,5 (1⁄16) CPSS-116G-12-PFA
  1,5 (1⁄16) CPSS-116G-18-PFA
  1,5 (1⁄16) CPSS-116G-24-PFA
  3,0 (1⁄8) CPSS-18G-12-PFA
  3,0 (1⁄8) CPSS-18G-18-PFA
  3,0 (1⁄8) CPSS-18G-24-PFA
  

1,5 (1⁄16) CXSS-116G-12-PFA
  1,5 (1⁄16) CXSS-116G-18-PFA
  1,5 (1⁄16) CXSS-116G-24-PFA
  3,0 (1⁄8) CXSS-18G-12-PFA
  3,0 (1⁄8) CXSS-18G-18-PFA
  3,0 (1⁄8) CXSS-18G-24-PFA

Ferro - 
Constantan

Cobre- 
Constantan

CHROMEGA®- 
Constantan

CHROMEGA®- 

ALOMEGA®

U	Quimicamente inerte
U	Eletricamente isolado
U	Resistente à abrasão
U	Calibrado à 205°C (400°F)
U	Tipo de desconexão rápida
U	1,5 mm (1⁄16") ou 3,0 mm  
 (1⁄8") de diâmetro
U	Junção aterrada
U	Sonda padrão†  
 de 300 mm (12")
U		Revestimento PFA  

0,010 (típico)

As sondas com revestimento PFA são 
a solução perfeita quando há uma 
necessidade de medir a Temperatura 
das soluções químicas corrosivas ou 
cáusticas em ambientes industriais e 
laboratoriais. A resistência  
à corrosão do PFA permite medição 
da Temperatura dos ácidos  
sulfúrico, clorídrico, nítrico  
e crômico, bem como dos  
compostos cáusticos.

Disponível em 
comprimentos de 
até 1,2 m (4').

Conectores  
tamanho padrão, 
mostrados  
menores do que  
o tamanho real.

Conector acoplado, 
abraçadeira e pinça de 
bloqueio inclusos.

Sondas termopar com revestimento 
PFA 
Com conectores de tamanho padrão

Nota:  
A OMEGA pode, antes 
da entrega, pré ajustar as 
sondas com revestimento 
PFA. Consulte o setor 
vendas para esta opção. 
As sondas adquiridas 
nesta página são enviadas 
diretamente.

Alça de sonda HDX não incluso. 

Aplicações
U Eletrólito de bateria
U Banhos de galvanização
U Banhos de anodização
U Ambientes agressivos

Todos os modelos são exibidos 
menores do que o tamanho real.

Podemos oferecer  mais sondas termopar com  revestimento PFA. Contacte  o nosso departamento  de vendas para saber mais  sobre disponibilidade  e preço.

CUSTOMIZADO

ATENDE OU EXCEDE
OS LIMITES
ESPECIAIS DE ERRO 

Classe de Tolerância-1


