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Sonda RTD Curta

U  Projeto compacto de 
2" para aplicações com 
restrições de espaço

U  Transições diretamente 
nos fios de ligação (sem 
encaixe de transição)

U  Intervalo de temperatura: 
PFA: -50 a 260°C  
(-58 a 500°F) Fibra de 
vidro: -50 a 450°C  
(-58 a 842°F) dependendo 
da seleção do cabo

U  Elementos de platina 
classe “A” DIN de alta 
precisão, 100 Ω, de 
acordo com IEC751  
(alfa = 0,00385 Ω/Ω/°C)

U  Construções com 2, 3  
ou 4 fios disponíveis

Série PR-20

Estes sensores de uso geral de 2"  
de comprimento podem ser utilizados 
na maioria das aplicações com 
líquidos e ar. Quando utilizados em 
ambientes líquidos, a extremidade 
vedada por epóxi não deve ser 

Observação: para cabos maiores que 40", acrescentar “(-comprimento desejado em polegadas)” ao número do modelo, mediante custo adicional. 
* Para configurações  com 4 fios, alterar o “2” para um “3” no número de modelo, mediante custo adicional. 
Construções com 4 fios não estão disponíveis em diâmetros de 1⁄8". 
Terminações disponíveis: para conectores “-LUG”, para “-OTP” e “-MTP”. Acesse omega.com, mediante custo adicional.
Exemplo de pedido: PR-20-2-100-3/16-2-E-T, sonda RTD de 3 fios, 2", 3⁄16" de diâmetro, 100 Ω, com fio de ligação com isolamento de PFA de 40".

 Para fazer o seu pedido
 Número do Modelo Diâmetro da Sonda Estilo de Fio de Ligação* Intervalo Máx. de Temp. °C (°F)
  (polegada)

 PR-20-2-100-1/8-2-E-T 1⁄8 3 fios/isolamento de PFA 260 (500)

 PR-20-2-100-3/16-2-E-T 3⁄16 3 fios/isolamento de PFA* 260 (500)
 PR-20-2-100-1/4-2-E-T 1⁄4 3 fios/isolamento de PFA* 260 (500)
 PR-20-2-100-1/8-2-E-G 1⁄8 3 fios/isolamento de fibra de vidro 450 (842)
 PR-20-2-100-3/16-2-E-G 3⁄16 3 fios/isolamento de fibra de vidro* 450 (842)
 PR-20-2-100-1/4-2-E-G 1⁄4 3 fios/isolamento de fibra de vidro* 450 (842)

 Número do Modelo Descrição
 MTP-U-M Conector miniatura macho com 3 pinos planos
 OTP-U-M Conector macho para trabalho pesado com 3 pinos arredondados
 DPi32 Medidor de painel 1⁄32 DIN
 SSLK-18-18 Encaixe de compressão para sonda de 1⁄8" com NPT macho 1⁄8
 SSLK-14-14 Encaixe de compressão para sonda de 1⁄4" com NPT macho 1⁄4
 SSLK-316-14 Encaixe de compressão para sonda de 3⁄16" com NPT macho 1⁄4
 SSLK-316-18 Encaixe de compressão para sonda de 3⁄16" com NPT macho 1⁄8

Acessórios

imersa diretamente no líquido. 
Encaixes de compressão também 
estão disponíveis para instalação. 
Estas sondas podem ser utilizadas 
como sensores autônomos ou 
podem ser configuradas com uma 

PR-20-2-100-1/8-2-E-T mostrado 
em tamanho real.

Sensor PR-20-2-100-3/16-2-E-T 
mostrado em escala menor  
que a real.

Encaixe BRLK-316-18, 
mostrado em escala 
menor, acesse  
omega.com.

Isolamento de PFA mostrado

Isolamento de PFA mostrado.

Cabo 26 AWG de cobre 
niquelado entrelaçado, com 
isolamento e revestimento 
de PFA ou com isolamento 
e revestimento de fibra de 
vidro de 1 m (40").

2"

1⁄8, 3⁄16 ou 1⁄4" de diâmetro

variedade de  
opções de terminação  
e combinadas a controladores, 
indicadores ou termômetros de 
precisão para criar sistemas 
completos de medição.

EXATIDÃO
IEC DE CLASSE
(±0,15˚C @ 0˚C) A


