
Termopar Infravermelho 
Smart-Micro
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U  Medição de Temperatura 
sem Contato Plug and Play 

U  Sem Impedância, Corrente 
de Fuga ou Problemas 
relativos à Linearidade

U  O cabeçote de Sensor  
é remoto e sem Depuração 
de Ar. Pode ser Usado em 
Temperatura Ambiente 
até 100°C (212°F) e com 
pequena jaqueta para 
purga de ar pode ser 
resfriada até 177°C (350°F)

U  Os cabeçotes do Sensor 
são os Menores no Mercado 
(Diâmetro de 0,25'')

U  Precisão com Alterações 
no ambiente do Cabeçote  
do Sensor

U  Todos os Sistemas Digitais

O menor sensor de temperatura 
infravermelha do mundo agora tem 
cérebro. Ao combinar o cabeçote do 
sensor OS36-SM com a plataforma 
OS35, a precisão em locais 
pequenos agora é uma realidade.  
O OS35 processa o sinal de 
microIVt/c, lineariza e fornece uma 
saída analógica (4 a 20 mA,  
0 a 5V, 0 a 10V). A exatidão é 
mantida sem alterações no ambiente 
de -45 a 100°C (-49 a 212°F) sem 
desvios. Quatro cabeças do sensor 
com óticas de 1:2 e 4:1 e montagem 
com vista lateral e frontal, purga de 
ar [resfriadas até 120°C (248°F)] 
depuradores de ar integrados 
[resfriada até 175°C (347°F)] e 
suportes de montagem estão 
disponíveis.

Especificações
Dimensões: 
 Transmissor: 92 x 34,9 x 19,4 mm  
 (3,6 x 1,3 x 0,76") 
 Sensor: Diâmetro de 25,4 x 6,3 mm  
 (1 x 0,25") 
Peso do Transmissor e do Sensor:  
227 g (10 onças)

Lineralização  Inteligente aos Menores 
Sensores de Temperatura 
Infravermelha do Mundo!

Série OS35RS

DE 2 ANOS
GARANTIA

OS35RS-250C-MA-12V 
mostrado em tamanho real.



Cabeçote do sensor  
mostrado em tamanho real.
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(1) Especifique o código da temperatura a partir da Tabela 1 de Intervalo de Temperatura. (2) Especifique o sufixo de saída a partir da Tabela 2 de Opções 
de Saída, (3) Especifique o sufixo da fonte de alimentação a partir da Tabela 3 de Fonte de Alimentação.

É fornecido completo com manual do usuário.
Exemplos de Pedidos: OS35RS-100C-MA-12V, OS35-RS com um FOV 1:2, intervalo de temperatura de 0 a 100°C (32 a 212°F),  
saída de 4 a 20 mA e fonte de alimentação de 12 VCC. OCW-2, OMEGACARESM estende a garantia padrão de 2 anos para um total  
de 4 anos por um custo adicional. 
OS35RS-100C-MA-24V, OS35-RS com FOV 1:2, intervalo de temperatura de 0 a 100°C (32 a 212°F), saída de 4 a 20 mA e fonte de 
alimentação de 24 VCC.

 Para fazer seus pedidos
 Nº do Modelo Descrição
 OS35RS-(1)-(2)-(3)  Smart-microIVt/c, FOV 1:2 
 OS35RS-4-(1)-(2)-(3)   Smart-microIVt/c.4, FOV 4:1 
 OS35RS-SV-(1)-(2)-(3)   Smart-microIVt/c.VD 1:2, vista lateral 
 OS35RS-4SV-(1)-(2)-(3) Smart-microIVt/c.4VD 4:1, vista lateral

(**) Este intervalo de saída está disponível apenas para a fonte de alimentação de 24V.

 Sufixo de Saída Tipo de saída
 MA 4 a 20 mA

 V10 (**) 0 a 10V

 V5 0 a 5V

 RS2 (***) Porta de Comunicação RS232

Tabela de Opções de Saída (Tabela 2)

 Sufixo de Fonte de Alimentação Energia
 12V Fonte de alimentação de 12 VCC

 24V Fonte de alimentação de 24 VCC

Tabela de Fonte de Alimentação (Tabela 3)

 Nº do Modelo Descrição
 OS36SM-MR Anel de montagem; aço inoxidável com almofadas de silicone, diâmetro de 6 mm (0,25'')
 OS36SM-APJ Revestimento da purga de ar, diâmetro de 9,5 x 76 mm (3⁄8 x 3''), resfriamento a 175°C (347°F)
 OS36SM-MR-APJ  Anel de montagem para revestimento da purga de ar; aço inoxidável com almofadas de silicone, 

diâmetro de 10 mm (0,38")

ACESSóRIOS

(*) Este intervalo de temperatura está disponível apenas para os modelos referentes à FOV 4:1.

 Código da Temperatura Intervalo de Temperatura
 100°C (212°F) 0 a 100°C (32 a 212°F)

 250°C (482°F) 0 a 250°C (32 a 482°F)

 70°C (158°F) -30 a 70°C (-22 a 158°F)

 500°C (932°F) (*) 0 a 500°C (32 a 932°F)

Tabela de Intervalo de Temperatura (Tabela 1)

Programa de Garantia 
Estendida

SM

O programa de garantia estendida da 
OMEGACARESM está disponível para todos 

os modelos apresentados nesta página. 
Consulte seu representante de vendas para 
todos os detalhes quando fizer seu pedido. 

OMEGACARESM oferece  
a cobertura de peças, mão de obra  

e embalagens retornáveis equivalentes.

(***) Este intervalo de saída está disponível apenas para a fonte de alimentação de 12V.

OS35RS-4-100G-MA-12V mostrado 
em escala menor que a real.


