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Conectores Cerâmicos de Tamanho 
Padrão para Temperaturas Ultra Elevadas
Alumina Cerâmica de Alta Pureza 
Taxa de -29 a 650°C (-20 a 1200°F)

Projeto do pino oco 
econômico.

O CORPO DA FÊMEA É DO MESMO 
TAMANHO QUE O CORPO DO MACHO
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O tipo UHXH tem ponto  
de cor removível/não  
vitrificado sem  
marcações para  
elevados fornos  
à vácuo onde a 
contaminação não  
pode afetar o processo.  
O conector acoplado  
fêmea é UHX-(*)-F.

Mostrado 
sem tampa.

Tipo NHXH, 
com Ponto 
de Código 
de Cores 
Vitrificado

Todos os 
modelos 
mostrados em 
escala real.

U  Projeto do corpo de  
peça única com tampa

U  Ponto de código de cores 
U  Combinação parafusos 

phillips/fenda

Dimensões: mm (polegadas)

Furo de 
acesso 
do fio 
6,35 mm 
(0,25")

NHXH/UHXH 
Par Básico

Projeto do pino oco

Alumina de 

Alta Pureza!

Estrutura em cerâmica  
de elevada resistência
Projetados para serem utilizados em  
longo prazo, onde a economia  
é um fator determinante, os 
conectores econômicos NHXH são 
ideais para aplicações em elevadas 
temperaturas. Os conectores 
NHXH são codificados por cores 
permanentemente para atenderem 
aos padrões ANSI. Para aplicações 
como fornos à vácuo, onde a 
contaminação afetaria o processo 
de maneira adversa, os conectores 
UHXH são enviados com um ponto 
de código de cores removível.  
Apenas o hardware limita a 
temperatura. As ligas CHROMEGA®- 
ALOMEGA®, Ferro-Constantan e 
CHROMEGA®-Constantan podem 
ser utilizadas em temperaturas de 
até 650°C (1.200°F) e o Cobre-
Constantan pode ser utilizado 
precisamente em todo o seu intervalo 
de calibração de 399°C (750°F).  
As calibrações de metais nobres são 
limitadas pelas ligas de compensação 
ao uso ambiente de 260°C (500°F). 
A exposição a elevadas temperaturas 
não causará danos, mas as precisões 
podem ultrapassar os limites de 
erro se existir um gradiente de 
temperatura no conector.

Fazemos alterações 
contínuas quando 

os avanços técnicos 
permitem. Verifique no 

momento do pedido sobre 
os recursos adicionais.



 Para fazer seu pedido
    Liga de compensação ANSI
  Liga  Utilizada no conector Cor   Pinça oca Pinça sólida
  Código† +  – Código    Número do modelo* Número do modelo*
     CHROMEGA® ALOMEGA® Amarelo NHXH-K-(*) NHX-K-(*)

   Cobre Constantan Azul NHXH-T-(*) NHX-T-(*)

   Ferro Constantan Preto NHXH-J-(*) NHX-J-(*)

   CHROMEGA® Constantan Roxo NHXH-E-(*) NHX-E-(*)

  / Cobre RNX/SNX Verde NHXH-R/S-(*) NHX-R/S-(*)

   GPX GNX Vermelho/Verde N/A NHX-G-(*)

   CPX CNX Vermelho N/A NHX-C-(*)

   DPX DNX Vermelho/Branco N/A NHX-D-(*)

   Cobre Cobre Branco NHXH-U-(*) NHX-U-(*)

   OMEGA-P® OMEGA-N® Laranja NHXH-N-(*) NHX-N-(*)
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Conectores Cerâmicos de Tamanho  
Padrão para Temperaturs Ultra Elevadas
Alumina Cerâmica de Alta Pureza
-29 até 650°C (-20 até 1200°F)
U  Construção Cerâmica  

Extra Resistente
U  Projeto do corpo de peça única
U  Ponto de Código de Cores
U  O tipo UHX tem ponto de  

cores removível*** para 
aplicações em fornos à vácuo

U  Combinação parafusos  
phillips/fenda

Os conectores cerâmicos OMEGA® NHX são 
permanentemente codificados em pontos de cores 
para atender aos padrões ANSI e OMEGA. A estrutura 
de corpo de peça única minimiza a folga do hardware.
Os conectores cerâmicos OMEGA® UHX são idênticos 
aos modelos NHX, também construídos de modo 
a eliminar quaisquer contaminantes. O conector UHX 
é perfeito para aplicações como elevados fornos 
à vácuo, onde a contaminação afetaria o processo 
de maneira adversa. Todos os conectores UHX são 
enviados com um ponto de código em cores removível.

Tipo NHX

Tipo UHX

* Para encomendar, especifique “MF” para o par de conectores, apenas “M” para o conector macho, ou apenas “F” para o conector fêmea. 
** Conectores macho NHXH com fêmea NHX. O par NHXH-MF inclui um macho NHXH e um conector fêmea NHX.
*** Para fazer o pedido dos conectores UHX com ponto de cor removível, altere “NHX” para “UHX” no número do modelo, pelo mesmo preço. 
Para fazer o pedido dos conectores UHXH com ponto de cor removível, altere “NHXH” para “UHXH” no número do modelo, pelo mesmo preço. 
† J, K, T, E, R, S e B são denominações da ANSI. O OMEGALLOY 

® é genericamente conhecido como Nicrosil-Nisil. Os modelos de cor ANSI são exibidos.
Observação: Conectores tipo U (descompensado) são utilizados com termopares tipo B.
Exemplos de Pedido: NHX-K-MF, CHROMEGA®-ALOMEGA®, Par de conectores de pino sólido.
UHX-K-MF, CHROMEGA®-ALOMEGA®, par conector de pino sólido com ponto de cor removível.

Par básico 
NHX/UHX

Projeto da Pinça Sólida

U

  1-10 .............................Líquido
 11-49 ...................................5%
 50-99 .................................10%
 100-999 .............................15%
 1000-4999 .........................20%
 5000 ou mais .....................25%

Lista de Desconto


