
Fazemos alterações contínuas 
quando os avanços técnicos 

permitem. Verifique no 
momento do pedido, sobre os 

recursos adicionais.

  Para fazer seu pedido
  Liga Compensadora
 Código Utilizada no Conector Cor do Número
 de liga† + — Revestimento do Modelo
  ChromegA® AlomegA® Amarelo OGP-K-(*)

   Cobre Constantan Azul OGP-T-(*)

  Ferro Constantan Preto OGP-J-(*)

  ChromegA® Constantan roxo OGP-E-(*)

 / Cobre rNX/SNX Verde OGP-R/S-(*)

  gPX gNX Vermelho/Verde OGP-G-(*)

  CPX CNX Vermelho OGP-C-(*)

  DPX DNX Vermelho/Branco OGP-D-(*)

  Cobre Cobre Branco OGP-U-(*)

  omegA-P® omegA-N® laranja OGP-N-(*)

Transmissores 
e Núcleos de 
Ferrite para 

Proteção Contra 
EMI

Também 
Disponíveis!

Abraçadeira 
Modelo PCLM-
FT com Núcleo 
de Ferrite para 

Proteção Contra EMI. 
Conector vendido 

separadamente.

Transmissor embutido de 4 a 20 mA 
STCTX

PATENTEADO

G-17

Type 
ogP

Conectores para serviço pesado  
com pinça sólida padrão

* Para fazer seu pedido, especifique “MF” para o par de conectores, apenas 
“M” para o conector macho ou apenas “F” para o conector fêmea.
† Os tipos J, K, T, E, R, S e B são designações ANSI. Observação: Conectores tipo 
U (descompensado) são utilizados com termopares tipo B (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh)
Exemplos de pedidos: OGP-K-MF, náilon com revestimento de vidro,  
pinça sólida, par de conector tipo K. OGP-K-M, náilon com revestimento  
de vidro, pinça sólida, conector macho tipo K.  
OGP-T-MF, náilon com revestimento de vidro, pinça sólida, par de conector tipo T.

PINO GRANDE
NEGATIVO

2,5
(0,1) DIÂ.

12,7
(0,50)

4,06
(0,16)

4,82
(0,19)

11,17
(0,44)

25,4
(1,00)

14,99
(0,59)

33,27
(1,31)

12,7
(0,50)

Marcações 
personalizadas 
disponíveis, 
consulte o 
Departamento  
de Vendas.

U	Código de cores
U	Cabo de injeção rápida e tampas 

padrão incluídas
U	Parafusos com Tampas Fixas
U	A tampa de cabeamento rápido  

aceita fios de até 14 bitolas sólidas  
ou 16 bitolas entrançadas

U	Parafusos Combinados Phillips/Fenda
U	Totalmente compatíveis com os 

conectores termopares de tamanho 
padrão da indústria, bem como os 
da OMEGA

U	Projeto de pinça sólida em nylon 
com revestimento de vidro e taxa de 
-29 a 180°C (-20 a 356°F)

Todos 
mostrados em 

escala real.

Tampa de 
injeção 
rápida 

U

Série OGP 
Par Básico

Tampa 
padrão

Ambos os 

tampões 

incluídos

Tampa de 
injeção rápida 
para instalação 
veloz

O corpo da fêmea é do 
mesmo tamanho que  
o corpo do macho.

Dimensões: mm (polegadas)

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

Lista de Desconto

Acesse omega.com para  

ver a seleção completa  

de acessórios de conexão  

da OMEGA

Parafusos 
com Tampas 

Fixas

Nota: Uma leve descoloração do conector pode ocorrer entre 
150°C e 180°C. Propriedades elétricas não são afetadas.


