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Série 
M12CFM-RTD

U  Extremidade do sensor do 
conector M12 montável 
em campo em 90° e reto

U  Disponíveis dois 
revestimentos de cabo

U  Estrutura de 4 fios, 
recabeamento em campo

U  Fibra de aço inoxidável 
opcional e opções 
de mangueira BX

U  Diversos métodos de 
conexão para trabalhar 
com a sua instrumentação

 Opções de conector dianteiro (sensor anexo)
 SFSR Conector com soquete reto com alívio de deformação/tensão  
  mecânica M12
 SMSR Conector com plugue reto com alívio de deformação/tensão  
  mecânica M12
 RFSR Conector com soquete de 90° com alívio de deformação/tensão  
  mecânica M12
 RMSR Conector com plugue de 90° com alívio de deformação/tensão  
  mecânica M12

 Opções de cabo
 T24SSPC SPC trançado de 24 AWG, isolamento e revestimento em PFA
 P24STPC SPC trançado de 24 AWG, isolamento e revestimento em PVC

Obs.: Para malha externa em aço inoxidável, adicione “SB”  ao final do código do 
cabo, por um custo adicional.
Para mangueira BX no exterior do cabo, adicione “BX” ao final do código do cabo, 
por um custo adicional.

Cabos M12 com conectores 
montáveis em campo para  
sensores de resistência (RTDs)
Adaptável para requerimentos especiais e de campo

M12CFM-P24STPC-RFSR-MINIDIN-3

Tecla de opções do número com o modelo

Configuração típica do cabo M12CFM

M12CFM-P24STPC-RFSR-MINIDIN-3, conjunto de 
cabos, mostrado em escala menor do que a real.

Comprimento 
em metros  Opções de conectores com terminação traseira (instrumento anexo)

 MTPM Conector com plugue em miniatura de 3 pinos MTP
 MTPF Conector com soquete em miniatura de 3 pinos MTP
 OTPM Conector com plugue de 3 pinos OTP
 OTPF Conector com soquete de 3 pinos OTP
 TA3FM Conector com plugue de áudio de 3 pinos
 TA3FF Conector com soquete de áudio de 3 pinos
 TA4FM Conector com plugue de áudio de 4 pinos
 TA4FM Conector com soquete de áudio de 4 pinos
 MINIDIN Conector com plugue mini DIN de 4 pinos
 SFSR Conector com soquete reto com alívio de deformação/tensão 
  mecânica M12 
 SMSR Conector com plugue M12 reto com alívio de tensão
 RFSR Conector com soquete de 90° com alívio de deformação/tensão  
  mecânica M12
 RMSR Conector com plugue de 90° com alívio de deformação/tensão  
  mecânica M12
 FL Fios móveis de 150 mm (6") (mínimo)

M12CFM-P24STPC-RFSR-FL-3,  
cabo.

PR-21A3-100-A-1/8-0600-M12-1,  
sensor de RTD.
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Para cabos maiores, mude o último número do número do modelo para o comprimento desejado em metros, por um custo adicional.
Para adicionar um conector à extremidade do cabo, substituir “FL” no número do modelo pela designação do conector na tabela e adicionar o seguinte 
ao preço: “MTP” sem custo adicional, “OTP” sem custo adicional, para “TA3M”, “TA3F”, “TA4M”, “TA4F” ou“MINIDIN” por um custo adicional, para 
“SFSR”, “RFSR”, “SMSR” ou “RMSR” por um custo adicional.
Para malha externa de aço inoxidável, adicione “SB” ao final do código do cabo, por um custo adicional.
Para a mangueira BX, adicione “BX” ao final do código do cabo, por um custo adicional.
Exemplos de pedido: M12CFM-T24SSPCSB-RFSR-MTPM-3, 4 condutores, 24 AWG, condutores trançados em cobre revestido com prata, isolamento 
e revestimento em PFA e malha de aço inoxidável de 3 m de comprimento, conector com plugue de 90° com alívio de deformação/tensão mecânica M12 
em uma extremidade e conector macho MTP na outra extremidade.
M12CFM-P24STPC-RFSR-SMSR-5, 4 condutores, condutores trançados em cobre revestido com níquel de 24 AWG, isolamento e revestimento em 
PVC, 5 m de comprimento, conector com soquete de 90° com alívio de deformação/tensão mecânica M12 em uma extremidade e conector com plugue 
reto com alívio de deformação/tensão mecânica M12 na outra extremidade.

Conector com soquete de 90° 
com alívio de deformação/
tensão mecânica M12.

M12CFM-P24STPC-RFSR-MINIDIN-3, conjunto de 
cabos, mostrado em escala menor do que a real.

 Para fazer seu pedido
   Conector    Comprimento 
 Nº do modelo Cabo  de sensor Terminação (Metros)
 M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-3    3 
 M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-5    5 
 M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-10    10
 M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-15    15
 M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-20    20
 M12CFM-P24STPC-SMSR-FL-3     3
 M12CFM-P24STPC-SMSR-FL-5    5
 M12CFM-P24STPC-SMSR-FL-10    10
 M12CFM-P24STPC-SMSR-FL-15    15
 M12CFM-P24STPC-SMSR-FL-20    20 

Isolamento e revestimento 
em PFA,trançado em cobre 

revestido com prata  
de 24 AWG

 Soquete  Fios móveis  
 reto M12  de 150 mm  
  (6")

 Soquete  Fios móveis  
 reto M12  de 150 mm  
  (6")

Isolamento e revestimento em 
PVC, trançado em estanho 

 revestido com cobre  
de 24 AWG

1 2
34

 Fiação do cabo
Conector M12    

mini
 

MTP /
 

 Número  
 de pino Cor TA3 TA4 DIN OTP
 1 Marrom 1 1 1 +
 2 Branco 2 2 2 –
 3 Azul 3 3 3 G
 4 Preto N/C 4 4 N/C

Conector M12 
Sensor lateral


