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 Para fazer seu pedido
   Diâmetro da Bainha Nº dos Modelos com Nº dos Modelos com Nº dos Modelos com 
 Calibração em mm (polegadas) 300 mm (12") de Comprimento 450 mm (18") de Comprimento 600 mm (24") de Comprimento

  Ferro- 1,5 (1⁄16) JHIN-116(*)-RSC-12 JHIN-116(*)-RSC-18 JHIN-116(*)-RSC-24
 Constantan 3,0 (1⁄8) JHIN-18(*)-RSC-12 JHIN-18(*)-RSC-18 JHIN-18(*)-RSC-24
 Inconel 4,5 (3⁄16) JHIN-316(*)-RSC-12 JHIN-316(*)-RSC-18 JHIN-316(*)-RSC-24
 Bainha de 6,0 (1⁄4) JHIN-14(*)-RSC-12 JHIN-14(*)-RSC-18 JHIN-14(*)-RSC-24

 Ferro- 1,5 (1⁄16) JHSS-116(*)-RSC-12 JHSS-116(*)-RSC-18 JHSS-116(*)-RSC-24
 Constantan 3,0 (1⁄8) JHSS-18(*)-RSC-12 JHSS-18(*)-RSC-18 JHSS-18(*)-RSC-24
 304 SS 4,5 (3⁄16) JHSS-316(*)-RSC-12 JHSS-316(*)-RSC-18 JHSS-316(*)-RSC-24
 Bainha de 6,0 (1⁄4) JHSS-14(*)-RSC-12 JHSS-14(*)-RSC-18  JHSS-14(*)-RSC-24

 CHROMEGA®- 1,5 (1⁄16) KHIN-116(*)-RSC-12 KHIN-116(*)-RSC-18 KHIN-116(*)-RSC-24
 ALOMEGA® ** 3,0 (1⁄8) KHIN-18(*)-RSC-12 KHIN-18(*)-RSC-18 KHIN-18(*)-RSC-24
 Inconel 4,5 (3⁄16) KHIN-316(*)-RSC-12 KHIN-316(*)-RSC-18  KHIN-316(*)-RSC-24
 Bainha 6,0 (1⁄4) KHIN-14(*)-RSC-12 KHIN-14(*)-RSC-18  KHIN-14(*)-RSC-24

 CHROMEGA®- 1,5 (1⁄16) KHSS-116(*)-RSC-12 KHSS-116(*)-RSC-18 KHSS-116(*)-RSC-24
 ALOMEGA®** 3,0 (1⁄8) KHSS-18(*)-RSC-12 KHSS-18(*)-RSC-18 KHSS-18(*)-RSC-24
 304 SS 4,5 (3⁄16) KHSS-316(*)-RSC-12 KHSS-316(*)-RSC-18  KHSS-316(*)-RSC-24
 Bainha de 6,0 (1⁄4) KHSS-14(*)-RSC-12 KHSS-14(*)-RSC-18  KHSS-14(*)-RSC-24

 CHROMEGA®- 1,5 (1⁄16) EHIN-116(*)-RSC-12 EHIN-116(*)-RSC-18 EHIN-116(*)-RSC-24
 Constantan 3,0 (1⁄8) EHIN-18(*)-RSC-12 EHIN-18(*)-RSC-18  EHIN-18(*)-RSC-24
 Inconel 4,5 (3⁄16) EHIN-316(*)-RSC-12 EHIN-316(*)-RSC-18 EHIN-316(*)-RSC-24
 Bainha de 6,0 (1⁄4) EHIN-14(*)-RSC-12 EHIN-14(*)-RSC-18 EHIN-14(*)-RSC-24

 CHROMEGA®- 1,5 (1⁄16) EHSS-116(*)-RSC-12 EHSS-116(*)-RSC-18 EHSS-116(*)-RSC-24
 Constantan 3,0 (1⁄8) EHSS-18(*)-RSC-12 EHSS-18(*)-RSC-18  EHSS-18(*)-RSC-24
 304 SS 4,5 (3⁄16) EHSS-316(*)-RSC-12 EHSS-316(*)-RSC-18  EHSS-316(*)-RSC-24
 Bainha de 6,0 (1⁄4) EHSS-14(*)-RSC-12 EHSS-14(*)-RSC-18  EHSS-14(*)-RSC-24

 Cobre- 1,5 (1⁄16) THIN-116(*)-RSC-12 THIN-116(*)-RSC-18 THIN-116(*)-RSC-24
 Constantan 3,0 (1⁄8) THIN-18(*)-RSC-12 THIN-18(*)-RSC-18 THIN-18(*)-RSC-24
 Inconel 4,5 (3⁄16) THIN-316(*)-RSC-12 THIN-316(*)-RSC-18 THIN-316(*)-RSC-24
 Bainha de 6,0 (1⁄4) THIN-14(*)-RSC-12 THIN-14(*)-RSC-18 THIN-14(*)-RSC-24

 Cobre 1,5 (1⁄16) THSS-116(*)-RSC-12 THSS-116(*)-RSC-18 THSS-116(*)-RSC-24
 Constantan 3,0 (1⁄8) THSS-18(*)-RSC-12 THSS-18(*)-RSC-18  THSS-18(*)-RSC-24
 304 SS 4,5 (3⁄16) THSS-316(*)-RSC-12 THSS-316(*)-RSC-18 THSS-316(*)-RSC-24
 Bainha de 6,0 (1⁄4) THSS-14(*)-RSC-12 THSS-14(*)-RSC-18  THSS-14(*)-RSC-24

A manopla é moldada de forma permanente à bainha 
da sonda e inclui cabo e conector miniatura

* Especificar o tipo de junção: E (exposta), G (aterrada), ou U (não aterrada). Observação: O revestimento de PFA está disponível com manopla que 
não é moldado na peça. Realize o pedido pelo número padrão da peça e acrescente o sufixo “-PFA” mediante custo adicional. Máx. de 200°C (400°F). 
** Para classificações de temperatura e estabilidade maiores, altere “SS” ou “IN” para “XL” mediante custo adicional. 
Exemplos de pedidos: KHSS-18G-RSC-12, Tipo K, junção aterrada de 3,0 mm (1⁄8"), 300 mm (12") de comprimento, bainha de aço inoxidável 304. Para 
comprimentos maiores, consulte o Departamento de vendas. Para pedir bainha de aço inoxidável 310, 316 ou 321, altere o “SS” do número de modelo para 
“310SS, 316SS, ou 321SS”; sem nenhum custo adicional. KHXL-14G-RSC-12, Super OMEGACLAD® XL Tipo K, junção aterrada de 6 mm (1⁄4") 300 mm 
(12") de comprimento, bainha de aço inoxidável 321. 

Cabo retrátil de 
0,3 m (1 pé) com 
possibilidade de 
expansão até  
1,5 m (5')

Mostrado em 
escala reduzida.

Sondas com Manopla 
para Termopares de uso geral
Bainha de Aço Inoxidável 304 ou Inconel®

U  Manopla moldada com 
temperatura máx. nominal 
de 220°C (425°F)

U  Cabo retrátil com memória 
superior que expande até 
1,5 m (5')

U  Conector subminiatura 
para utilização com 
termômetros portáteis

U  Comprimentos padrão de 
300, 450 e 600 mm (12, 
18 e 24") – comprimentos 
personalizados disponíveis

U  Sonda RTD auxiliar 
Tipo PR-16

U  Bainhas de aço inoxidável 
304, 310, 316, 321, Inconel 
e Super OMEGACLAD® XL

300 mm (12")

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed UngroundedNão aterrada

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed UngroundedExposta

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed UngroundedAterrada

Disponível como

SONDAS DE TERMOPAR 

Consulte página 
A-43 a A-48.
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Sondas com Pontas 
Especiais Prontas para 
Uso
* As temperatura nominais são dependentes do tipo de 
termopar, do diâmetro da bainha e do ambiente.

Sonda de Ar
O elemento exposto possibilita o fluxo de ar para 
rapidez na medição. Temperatura máx. nominal de 
870°C (1.600°F). Disponível somente com diâmetro de 
4, 5 mm (3⁄16") e junção exposta.
Para fazer o seu pedido, adicione o sufixo “-AP” ao 
número do modelo mediante custo adicional.
Exemplo de pedido: KHSS-316E-RSC-12-AP, sonda com 
dispositivo de manuseio de 300 mm (12") de comprimento, tipo K, 
4,5 mm (3⁄16") de O.D., bainha de aço inoxidável 304, junção exposta, 
ponta da sonda de ar.

Sonda de Penetração
Ponta cônica para inserção em material macio e 
semicongelado. Temperatura máx. nominal de 1.150°C 
(2.100° F). Disponível somente com diâmetros de 4,5 
mm (3⁄16") ou 6 mm (1⁄4") e junção aterrada.
Para fazer o seu pedido, adicione o sufixo “-NP” ao 
número do modelo mediante custo adicional.
Exemplo de pedido: KHSS-316G-RSC-12-NP, sonda com manopla 
de 300 mm (12") de comprimento, tipo K, 4,5 mm (3⁄16") de diâm. 
externo, bainha de aço inoxidável 304, junção aterrada, ponta da 
sonda cônica.

MATERIAIS DA BAINHA
As sondas fabricadas com fios OMEGACLAD® estão disponíveis com bainhas de aço inoxidável 304, 310, 316, 321 e Super 
XL ou Inconel® 600. Embora todas possam ser utilizadas em uma variedade de aplicações, as diferenças entre elas podem 
ajudar a determinar qual deve ser utilizada em aplicações específicas. A temperatura máx. nominal do aço inoxidável 304 
é 900°C (1650°F) e do aço inoxidável 321 é 870°C (1.600°F), por sua vez, o Inconel possui temperatura máx. nominal de 
1.150°C (2.100°F). Ambos os materiais são classificados como “Muito Bom” quanto à oxidação, vácuo e atmosferas inertes 
e “Bom” para atmosferas com hidrogênio. O aço inoxidável 304 e o 321 são recomendados para aplicações gerais com 
substâncias químicas, aplicações em alimentos, utilização em refinarias de petróleo, linhas de vapor. O aço inoxidável 321 
é o mesmo que o 304, exceto pela adição de titânio como estabilizador. O titânio ajuda a prevenir a deterioração da solda a 
temperaturas acima de 650°C (1.200°F). O Inconel 600 é sugerido para fornos a gás, banho de chumbo e misturas de banho 
contendo cianeto. O Inconel não deve ser utilizado em banhos de sais contaminados por enxofre.

 Lista de Descontos

 1-10 unidades. . . . . . . . . . . . . . . . Líquido 
 11-24 unidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 
 25-49 unidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 
 50 ou mais . . . Consulte o Depto. de Vendas
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Cabo Retrátil
Cabo retrátil de 0,3 m (1') com possibilidade de expansão até 1,5 m (5').  
Conector miniatura padrão conecta-se perfeita e convenientemente a todos 
os termômetros portáteis.

Acesse br.omega.com/
hhm290 para mais 
informações sobre  
o SUPERMETER®!

Medidor Portátil 
Recomendado

U	Display grande com 
fundo iluminado

U	Pirômetro infravermelho 
integrado

HHM290

TM

Coberto por patentes e solicitações 
pendentes dos EUA e de outros países.

PATENTEADO

Sonda 
não 
incluída.


