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Sonda RTD de 
temperatura do ar
Com conexão M12

U  RTD de Pt100 com 
padrão de exatidão 
Classe A (opções de 
exatidão mais justas 
disponíveis)

U  Sonda de aço inoxidável 
316L e câmara com 
orifícios de ventilação  
ao redor do elemento

U  Intervalo de temperatura:  
-100 a 250°C  
(-148 a 500°F)

U  Conector com plugue, 
4 pinos, de codificação 
A M12 para fácil instalação

U  Disponível com ou sem 
roscas de montagem NPT

U  A sonda resistirá a 400 
psi (27,6 bar) de pressão 
diferencial entre corrente 
de ar e as condições 
ambientais

Série PR-25AP

Este sensor combina a utilidade de 
nossos sensores RTD ultraprecisos 
de medição de ar com a conveniência 
dos nossos sensores RTD habilitados 
para PR-21 M12. O design da sonda 
inclui uma bainha perfurada sobre o 
elemento sensor, protegendo-o de 
detritos, enquanto permite que o fluxo 
de ar atinja diretamente o elemento. 
Isso resulta em um sensor capaz de 
fornecer medições de temperatura 
precisas, de resposta rápida.

A OMEGA também oferece uma 
grande variedade de encaixes de 
compressão, cabos de extensão e 
instrumentos de medição e controle 
que permitem personalizar totalmente 
o sistema para melhor atender às 
necessidades de medição e controle. 

PR-25AP-A-0600-1/4-M12 
mostrado em escala menor  
que a real.

PR-25AP-A-0600-0-M12 
mostrado em escala 
menor que a real.

Ponta da sonda 
PR-25AP, aproximação
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0,66" de 
diâmetro

19⁄16" de diâmetro

1⁄4" de diâmetro

1⁄4 NPT

9⁄16 HexACCURACY
IEC CLASSA(±0.15ºC @ 0ºC)

Pt100

Pt100/
Pt1000

Pt100

Pt100/
Pt1000

Opção 1

Opção 2
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 Para fazer seu pedido
Número do modelo Diâmetro da sonda Comprimento da sonda Rosca de montagem

 PR-25AP-A-0600-0-M12 ¼" 6" Sem rosca
PR-25AP-A-1200-0-M12 ¼" 12" Sem rosca
PR-25AP-A-1800-0-M12 ¼" 18" Sem rosca
PR-25AP-A-0600-1/2-M12 ¼" 6" 1⁄2 NPT
PR-25AP-A-1200-1/2-M12 ¼" 12" 1⁄2 NPT
PR-25AP-A-1800-1/2-M12 ¼" 18" 1⁄2 NPT
PR-25AP-A-0600-3/8-M12 ¼" 6" 3⁄8 NPT
PR-25AP-A-1200-3/8-M12 ¼" 12" 3⁄8 NPT
PR-25AP-A-1800-3/8-M12 ¼" 18" 3⁄8 NPT
PR-25AP-A-0600-1/4-M12 ¼" 6" 1⁄4 NPT
PR-25AP-A-1200-1/4-M12 ¼" 12" 1⁄4 NPT
PR-25AP-A-1800-1/4-M12 ¼" 18" 1

⁄
4 NPT

Obs.: padrão de fiação opção 1. 
Para fiação opção 2, adicione “-2” ao final do número do modelo, sem custo adicional.
Para a exatidão do DIN de 1⁄3 , altere “-A-” para “-1/3-” após o “-25AP-” no número do modelo, por um custo adicional. 
Para a exatidão do DIN de 1⁄10, altere “-A-” para “-1/10-” após o “-25AP-” no número do modelo, por um custo adicional.
Uma seleção limitada de elementos Pt1000 estão disponíveis, consulte o setor de vendas.
Exemplos de pedido: PR-25AP-A-0600-0-M12, Sensor RTD, Pt100, de Classe A com sonda de ¼" de diâmetro por 6" de comprimento, conexão 
M12 sem roscas de montagem. 
PR-25AP-1/10-1200-1/2-M12, Sensor RTD DIN Pt100, classe 1⁄10 com sonda de 1⁄4" de diâmetro por 12" de comprimento, conexão M12 com roscas 
de montagem de 1⁄2 NPT.

PR-25AP-A-1200-0-M12, mostrado com M12C-SIL-4-R-F-1.5.

Não se esqueça de

pedir um cabo de extensão

M12 para conectar facilmente

o seu sensor à sua  

instrumentação

44,5 
(1,75)

32 
(1,25)

Cabo M12CM-T24SSPC-SF-2,  
vendido separadamente.

Cabo M12CM-T24SSPC-RF-2, 
vendido separadamente.

28,5 
(1,125)

Cabo de extensão opcional. 
Dimensões: mm (pol)


