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Sensores RTD para 
Imersão Ultraprecisos

Dimensões Padrão

U  RTDs de Platina 
Pt100 (100Ω a 0ºC  
0,00385Ω/Ω/ºC) com  
Exatidões DIN 1⁄10, DIN 1⁄3 
ou Classe "A"

U  Intervalo de Temperatura 
de -100 a 400°C (-148 a 
752°F) Dependendo 
do Cabo e da Precisão 
Selecionada

U  Construção de 4 Fios em 
Diâmetros de 6 e 3 mm 
(1⁄4 e 1⁄8")

U  Uma Variedade de 
Roscas de Montagem e 
Materiais de Cabo estão 
disponíveis

 Para fazer seu pedido
Isolamento em PVC Isolamento em PFA Isolamento em fibra de vidro 

Diâmetro Rosca de Número do Modelo Número do Modelo Número do Modelo 
Precisão do sensor  montagem Sonda de 6"  Sonda de 6"  Sonda de 6"  

de comprimento de comprimento de comprimento
1⁄8 Nenhum P-M-1/10-1/8-6-0-P-3 P-M-1/10-1/8-6-0-T-3 P-M-1/10-1/8-6-0-G-3

1⁄8 NPT P-M-1/10-1/8-6-1/8-P-3 P-M-1/10-1/8-6-1/8-T-3 P-M-1/10-1/8-6-1/8-G-3
1⁄10 DIN 1⁄4 Nenhum P-M-1/10-1/4-6-0-P-3 P-M-1/10-1/4-6-0-T-3 P-M-1/10-1/4-6-0-G-3

1⁄8 NPT P-M-1/10-1/4-6-1/8-P-3 P-M-1/10-1/4-6-1/8-T-3 P-M-1/10-1/4-6-1/8-G-3
1⁄8 Nenhum P-M-1/3-1/8-6-0-P-3 P-M-1/3-1/8-6-0-T-3 P-M-1/3-1/8-6-0-G-3

1⁄8 NPT P-M-1/3-1/8-1/8-P-3 P-M-1/3-1/8-6-1/8-T-3 P-M-1/3-1/8-6-1/8-G-3
1⁄3  DIN 1⁄4 Nenhum P-M-1/3-1/4-6-0-P-3 P-M-1/3-1/4-6-0-T-3 P-M-1/3-1/4-6-0-G-3

1⁄8 NPT P-M-1/3-1/4-6-1/8-P-3 P-M-1/3-1/4-6-1/8-T-3 P-M-1/3-1/4-6-1/8-G-3
1⁄8 Nenhum P-M-A-1/8-6-0-P-3 P-M-A-1/8-6-0-T-3 P-M-A-1/8-6-0-G-3

1⁄8 NPT P-M-A-1/8-6-1/8-P-3 P-M-A-1/8-6-1/8-T-3 P-M-A-1/8-6-1/8-G-3
Classe A 1⁄4 Nenhum P-M-A-1/4-6-0-P-3 P-M-A-1/4-6-0-T-3 P-M-A-1/4-6-0-G-3

1⁄8 NPT P-M-A-1/4-6-1/8-P-3 P-M-A-1/4-6-1/8-T-3 P-M-A-1/4-6-1/8-G-3
Para comprimentos maiores de bainha, altere “-6” do número do modelo para o comprimento desejado em polegadas a um custo adicional 
quando o comprimento for maior que 8". Para cabo com isolamento em borracha de silicone, altere “-P”, “-T” ou “-G” para “-S” no número 
do modelo e utilize o preço do PFA. Para comprimentos maiores de cabo, altere “-3” para o comprimento desejado em pés a um custo 
adicional para PVC, PFA, borracha de silicone ou fibra de vidro. Para blindagem de PVC, PFA ou cabos com isolamento em fibra de vidro, 
altere “P”, “T” ou “G” para “PS”, “TS” ou “GS” a um custo adicional. Roscas de montagem também disponíveis em 1⁄4 NPT, 3⁄8 NPT e 1⁄2 NPT 
pelo mesmo preço. Sensores com diâmetro de 1⁄8" sem encaixes rosqueados e com cabos “P”, “PS”, “TS”, “GS” e “S” incluem uma conexão 
de transição na extremidade da bainha.
Exemplos de pedido: P-M-1/10-1/8-6-1/4-P-3, sensor para imersão com diâmetro de 1⁄8", bainha de 6" de comprimento com rosca de 
montagem 1⁄4 NPT, precisão 1⁄10 DIN, cabo de PVC com 4 fios de 3' de comprimento com terminações desencapadas.
P-M-1/10-1/4-6-0-P-3, sensor de imersão com diâmetro de 1⁄4", bainha de 6" de comprimento sem rosca de montagem, precisão 1⁄10 DIN,
cabo de PVC com 4 fios de 3' de comprimento com terminações desencapadas.

Série PM

P-M-A-1/8-6-1/4-P-3
mostrado em escala
menor.

Diâmetro 
da Sonda

Comprim
ento da Sonda 

(2" no mínimo)

Comprimento da Sonda 

(2" no mínimo) P-M-A-1/4-5-0-P-3
mostrado em escala
menor que a real.

Cabo trançado de 4 fios 
de 1 m, #26AWG com 
extremidades padrão 
desencapadas (consulte 
a tabela para opções 
de isolamento).

Rosca de 
montagem

6.3 mm 
(0.25")Comprimento da Sonda 

(2" no mínimo)

P-M-1/10-1/8-6-0-P-3
mostrado em escala
menor que a real.
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 Para fazer seu pedido
     Isolamento em PVC Isolamento em PFA Isolamento em fibra de vidro 
    Diâmetro Rosca de Número do Modelo Número do Modelo Número do Modelo 
 Precisão do sensor  montagem  Sonda 150" de comprimento Sonda 150" de comprimento Sonda 150" de comprimento

  
3 mm

 Nenhum P-M-1/10-M30-150-0-P-1 P-M-1/10-M30-150-0-T-1 P-M-1/10-M30-150-0-G-1
   M6x1 P-M-1/10-M30-150-M6-P-1 P-M-1/10-M30-150-M6-T-1 P-M-1/10-M30-150-M6-G-1
      1⁄10 DIN

 
6 mm

 Nenhum P-M-1/10-M60-150-0-P-1 P-M-1/10-M60-150-0-T-1 P-M-1/10-M60-150-0-G-1
   M8x1  P-M-1/10-M60-150-M8-P-1  P-M-1/10-M60-150-M8-T-1  P-M-1/10-M60-150-M8-G-1
          

3 mm
 Nenhum P-M-1/3-M30-150-0-P-1 P-M-1/3-M30-150-0-T-1  P-M-1/3-M30-150-0-G-1

 1⁄3 DIN
  M6x1 P-M-1/3-M30-150-M6-P-1 P-M-1/3-M30-150-M6-T-1  P-M-1/3-M30-150-M6-G-1  

6 mm
  Nenhum P-M-1/3-M60-150-0-P-1 P-M-1/3-M60-150-0-T-1 P-M-1/3-M60-150-0-G-1

    M8x1 P-M-1/3-M60-150-M8-P-1 P-M-1/3-M60-150-M8-T-1 P-M-1/3-M60-150-M8-G-1
   

3 mm
 Nenhum P-M-A-M30-150-0-P-1 P-M-A-M30-150-0-T-1 P-M-A-M30-150-0-G-1

   M6x1 P-M-A-M30-150-M6-P-1 P-M-A-M30-150-M6-T-1 P-M-A-M30-150-M6-G-1
  Classe A 6 mm Nenhum P-M-A-M60-150-0-P-1 P-M-A-M60-150-0-T-1 P-M-A-M60-150-0-G-1
   M8x1 P-M-A-M60-150-M8-P-1 P-M-A-M60-150-M8-T-1 P-M-A-M60-150-M8-G-1

Dimensões métricas

Para comprimentos maiores de bainha, altere “-150” do número do modelo para o comprimento desejado em milímetros a um custo adicional 
quando o comprimento for maior que 200 mm. Para cabo com isolamento em borracha de silicone, altere “-P”, “-T” ou “-G” para “-S” no 
número do modelo e utilize o preço do PFA. Para comprimentos maiores de cabo, altere “-1” para o comprimento desejado em metros a um 
custo adicional por metro para PVC, PFA, borracha de silicone ou fibra de vidro. Para blindagem de PVC, PFA ou cabos com isolamento 
de fibra de vidro, altere “P”, “T” ou “G” para “PS”, “TS” ou “GS” a um custo adicional por metro. Roscas de montagem também disponíveis 
em M8x1 e M10x1 pelo mesmo preço (observação: roscas M6 não disponíveis nas sondas com diâmetro de 6 mm). 
Sensores com diâmetro de 3 mm sem encaixes roscados e com cabos “P”, “PS”, “TS”, “GS” e “S” incluem uma conexão de transição 
na extremidade da bainha.
Exemplos de pedido: P-M-1/10-M30-100-M6-P-1, sensor em imersão com diâmetro de 3 mm, bainha de 120 mm de comprimento com rosca 
de montagem M6x1, precisão 1⁄10 DIN, cabo de PVC com 4 fios de 1 metro de comprimento com cabos desencapados.
P-M-1/10-M60-125-0-P-1, sensor e imersão com diâmetro de 6 mm, bainha de 125 mm de comprimento sem rosca de montagem, precisão 1⁄10 
DIN, cabo de PVC com 4 fios de 1 metro de comprimento com terminações desencapadas.

Os sensores RTD de ultraprecisão da Omega são utilizados em diversas aplicações 
em que precisão e medições precisas de temperatura significam a diferença entre 
falha e sucesso. Por que não participar da grande lista de clientes utilizando  
o melhor que o mercado tem para oferecer?

 Intercambiabilidade em °C
 Temp °C  Classe A 1⁄3 DIN 1⁄10 DIN
   -100  0,35   
 -50  0,25  0,18 
 0  0,15  0,10 0,03
 100  0,35  0,27 0,08
 200  0,55  0,43
 250  0,65  0,52
 300  0,75
 350  0,85
 400  0,95
 450  1,05

  Intervalo de Temperatura das 
Opções de Cabo
 Isolamento em PVC  -29 a 100°C  
 (-20 a 212°F)
 Isolamento em PFA -100 a 250°C  
 (-148 a 482°F)
 Isolamento em -73 a 400°C  
 Fibra de Vidro (-99 a 753°F)
 Isolamento -50 a 200°C  
 em Silicone (-58 a 392°F)

Fotos de Craig Terry, cortesia do Programa  
de Engenharia Química da Universidade de Rowan
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Sensores RTD Ultraprecisos para 
Medicão de Ar e Gás

U  RTDs de Platina  
Pt100 (100Ω a 0ºC  
0,00385Ω/Ω/ºC) com 
Exatidões DIN 1⁄10, DIN 1⁄3 
ou Classe "A" 

U  Intervalo de Temperatura 
de -100 a  
400°C (Dependendo 
do Cabo e da Precisão 
Selecionada)

U  Construção de 4 Fios 
em Diâmetros de  
6 e 3 mm (1⁄4 e 1⁄8")

U  Uma Variedade de 
Roscas de Montagem e 
Materiais de Cabo  
estão disponíveis

Comprim
ento da Sonda  

(2" n
o m

ínim
o)

Comprim
ento da Sonda  

(2" n
o m

ínim
o)

Diâmetro da 
bainha

Diâmetro da 
bainha

Orifícios para Fluxo  
de Ar na Bainha

Rosca de 
montagem

Cabo trançado de 4 fios 
de 1 m com terminações 
desencapadas como 
padrão (consulte a 
tabela para opções de 
isolamento).

P-L-A-1/4-6-0-P-3 
mostrado em escala 
reduzida.

P-L-A-1/8-6-1/8-P-3 
mostrado em escala 
reduzida.

Dimensões Padrão

Para comprimentos maiores de bainha, altere “-6” do número do modelo para o comprimento desejado em polegadas a um custo adicional por polegada 
quando o comprimento for maior que 8". Para cabo com isolamento de borracha em silicone, altere “-P”, “-T” ou “-G” para “-S” no número do modelo 
e utilize o preço do PFA. Para comprimentos maiores de cabo, altere “-3” para o comprimento desejado em pés a um custo adicional por pé para PVC, 
PFA, borracha de silicone ou fibra de vidro. Para blindagem em PVC, PFA ou cabos com isolamento em fibra de vidro, altere “P”, “T” ou “G” para “PS”, 
“TS” ou “GS” a um custo adicional por pé. Roscas de montagem também disponíveis em 1⁄4 NPT, 3⁄8 NPT e 1⁄2 NPT pelo mesmo preço. Sensores com 
diâmetro de 1⁄8" sem encaixes rosqueados e com cabos “P”, “PS”, “TS”, “GS” e “S” incluem uma conexão de transição na extremidade da bainha.
Exemplos de pedido: P-L-1/10-1/8-6-1/4-P-3, sensor para ar com diâmetro de 1⁄8", bainha de 6" de comprimento com rosca de montagem 
1⁄4 NPT, precisão 1⁄10 DIN, cabo de PVC com 4 fios de 3' de comprimento com terminações desencapadas.
P-L-1/10-1/4-6-0-P-3, sensor de ar com diâmetro de 1⁄4", bainha de 6" de comprimento sem rosca de montagem, precisão 1⁄10 DIN, 
cabo de PVC com 4 fios de 3' de comprimento com terminações desencapadas.

 Para fazer seu pedido
     Isolamento em PVC Isolamento em PFA Isolamento em fibra de vidro 
  Diâmetro Rosca de Número do Modelo Número do Modelo Número do Modelo 
 Precisão do sensor  montagem  Sonda de 6"  Sonda de 6"  Sonda de 6"  
    de comprimento de comprimento de comprimento
  1⁄8 Nenhum P-L-1/10-1/8-6-0-P-3 P-L-1/10-1/8-6-0-T-3 P-L-1/10-1/8-6-0-G-3
 

1⁄10 DIN   1⁄8 NPT P-L-1/10-1/8-6-1/8-P-3 P-L-1/10-1/8-6-1/8-T-3 P-L-1/10-1/8-6-1/8-G-3
  1⁄4 Nenhum P-L-1/10-1/4-6-0-P-3 P-L-1/10-1/4-6-0-T-3 P-L-1/10-1/4-6-0-G-3
   1⁄8 NPT  P-L-1/10-1/4-6-1/8-P-3 P-L-1/10-1/4-6-1/8-T-3 P-L-1/10-1/4-6-1/8-G-3
  1⁄8 Nenhum P-L-1/3-1/8-6-0-P-3 P-L-1/3-1/8-6-0-T-3 P-L-1/3-1/8-6-0-G-3
 1⁄3 DIN  1⁄8 NPT P-L-1/3-1/8-6-1/8-P-3 P-L-1/3-1/8-6-1/8-T-3 P-L-1/3-1/8-6-1/8-G-3
  1⁄4  Nenhum P-L-1/3-1/4-6-0-P-3 P-L-1/3-1/4-6-0-T-3 P-L-1/3-1/4-6-0-G-3
   1⁄8 NPT P-L-1/3-1/4-6-1/8-P-3 P-L-1/3-1/4-6-1/8-T-3 P-L-1/3-1/4-6-1/8-G-3
  1⁄8 Nenhum P-L-A-1/8-6-0-P-3 P-L-A-1/8-6-0-T-3 P-L-A-1/8-6-0-G-3
 Classe A  1⁄8 NPT P-L-A-1/8-6-1/8-P-3 P-L-A-1/8-6-1/8-T-3 P-L-A-1/8-6-1/8-G-3
  1⁄4 Nenhum P-L-A-1/4-6-0-P-3 P-L-A-1/4-6-0-T-3 P-L-A-1/4-6-0-G-3
   1⁄8 NPT P-L-A-1/4-6-1/8-P-3 P-L-A-1/4-6-1/8-T-3 P-L-A-1/4-6-1/8-G-3
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Dimensões métricas

Para comprimentos maiores de bainha, altere “-150” do número do modelo para o comprimento desejado em milímetros a um custo adicional 
por 25 mm quando o comprimento for maior que 200 mm. Para cabo com isolamento em borracha de silicone, altere “-P”, “-T” ou “-G” para 
“-S” do número do modelo e utilize o preço do PFA. Para comprimentos maiores de cabo, altere “-1” para o comprimento desejado em metros 
a um custo adicional por metro para PVC, PFA, borracha de silicone ou fibra de vidro. Para blindagem em PVC, PFA ou cabos com isolamento 
em fibra de vidro, altere “P”, “T” ou “G” para “PS”, “TS” ou “GS” a um custo adicional por metro. Roscas de montagem também disponíveis 
em M8x1 e M10x1 pelo mesmo preço (observação: roscas M6 não disponíveis nas sondas com diâmetro de 6 mm). 
Sensores com diâmetro de 3 mm sem encaixes roscados e com cabos “P”, “PS”, “TS”, “GS” e “S” incluem uma conexão de transição 
na extremidade da bainha.
Exemplos de pedido: P-L-1/10-M30-150-M6-P-1, sensor em ar com diâmetro de 3 mm, bainha de 150 mm de comprimento com rosca 
de montagem M6x1, precisão 1⁄10 DIN, cabo em PVC com 4 fios de 1 metro de comprimento com terminações desencapadas.
P-L-1/10-M60-150-0-P-1, sensor em ar com diâmetro de 6 mm, bainha de 150 mm de comprimento sem rosca de montagem, precisão  
1⁄10 DIN, cabo em PVC com 4 fios de 1 metro de comprimento com terminações desencapadas.

  Intervalo de Temperatura das 
Opções de Cabo

 Isolamento em PVC -29 a 100°C  
  (-20 a 212°F)

 Isolamento em PFA -100 a 250°C  
  (-148 a 482°F)

 Isolamento em -73 a 400°C 
 Fibra de Vidro (-99 a 753°F)

 Isolamento -50 a 200°C 
 em Silicone (-58 a 392°F)

Estes sensores são projetados para 
uso em aplicações de ar e de gás. 
Os orifícios de ventilação na ponta 
do sensor permitem que o ar ou o 
gás passem diretamente em volta do 
elemento RTD fornecendo a medição 
mais rápida e precisa possível.

P-L-A-1/4-6-0-T-3 Sensor para Ar Classe A com medidor manual HH804U  
opcional mostrado em escala reduzida. Para mais informações sobre  
o HH804U, consulte a página L-17.

 Intercambiabilidade em °C
 Temp °C Classe A 1⁄3 DIN 1⁄10 DIN
 -100 0,35 
 -50 0,25  0,18 
 0 0,15  0,10  0,03
 100 0,35  0,27  0,08
 200 0,55  0,43
 250 0,65  0,52
 300 0,75
 350  0,85
 400  0,95
 450  1,05

 Para fazer seu pedido
     Isolamento em PVC Isolamento em PFA Isolamento em fibra de vidro 
    Diâmetro Rosca de Número do Modelo Número do Modelo Número do Modelo 
 Precisão do sensor  montagem  Sonda de 150" Sonda de 150"  Sonda de 150"  
    de comprimento de comprimento de comprimento 
   3 mm Nenhum P-L-1/10-M30-150-0-P-1 P-L-1/10-M30-150-0-T-1 P-L-1/10-M30-150-0-G-1
 1⁄10 DIN  M6x1 P-L-1/10-M30-150-M6-P-1 P-L-1/10-M30-150-M6-T-1 P-L-1/10-M30-150-M6-G-1
  6 mm Nenhum P-L-1/10-M60-150-0-P-1 P-L-1/10-M60-150-0-T-1 P-L-1/10-M60-150-0-G-1
   M8x1  P-L-1/10-M60-150-M8-P-1 P-L-1/10-M60-150-M8-T-1 P-L-1/10-M60-150-M8-G-1
   3 mm Nenhum P-L-1/3-M30-150-0-P-1 P-L-1/3-M30-150-0-T-1 P-L-1/3-M30-150-0-G-1
 1⁄3 DIN  M6x1 P-L-1/3-M30-150-M6-P-1 P-L-1/3-M30-150-M6-T-1 P-L-1/3-M30-150-M6-G-1
  6 mm  Nenhum P-L-1/3-M60-150-0-P-1 P-L-1/3-M60-150-0-T-1 P-L-1/3-M60-150-0-G-1
   M8x1 P-L-1/3-M60-150-M8-P-1 P-L-1/3-M60-150-M8-T-1 P-L-1/3-M60-150-M8-G-1
   3 mm Nenhum P-L-A-M30-150-0-P-1 P-L-A-M30-150-0-T-1 P-L-A-M30-150-0-G-1
 Classe A  M6x1 P-L-A-M30-150-M6-P-1 P-L-A-M30-150-M6-T-1 P-L-A-M30-150-M6-G-1
  6 mm Nenhum P-L-A-M60-150-0-P-1 P-L-A-M60-150-0-T-1 P-L-A-M60-150-0-G-1
   M8x1 P-L-A-M60-150-M8-P-1 P-L-A-M60-150-M8-T-1 P-L-A-M60-150-M8-G-1

 
 


