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Sonda de RTD para Propósitos Gerais Com 
Cabos Revestidos de PFA para Aplicações 
Industriais de Dimensão Padrão

* Especifique “-1/8”, “-3/16” ou “-1/4” para o diâmetro da sonda em polegadas. Para pedir um sensor 2 fios com o mesmo preço, altere o código 
de produto substituindo “-2” por “-1”. Para pedir sensores de 4 fios, mude “-2” ou “-3” no número do modelo e adicione um custo adicional 
ao preço. Para pedir com alívio de deformação/tensão mecânica do tubo retrátil, especifique “-ST” no final do número do modelo, sem custos 
adicionais. Para pedir sondas com comprimentos intermediários (no mínimo 2"), mude o comprimento no número do modelo e use o preço da 
sonda seguinte em ordem de tamanho.  
Para comprimentos de sonda acima de 24", mude o comprimento no número do modelo a um custo adicional por polegada de comprimento 
da sonda. Para cabos maiores que 40", adicione o comprimento do cabo no final do número do modelo a um custo adicional por pé. Para 
conexões MTP e OTP, adicione “-MTP” ou “-OTP” ao número do modelo a um custo adicional.
Exemplo de pedido: PRTF-10-2-100-1/8-12-E-OTP, 100 Ω, RTD Classe “B” com diâmetro de 1⁄8" em uma sonda de 12" de comprimento, cabo  
de 3 fios de 40" e conector OTP.

Sensor de 100 Ω

PRTF-10-2-100-1/4-12-E-ST,  
mostrado em escala menor que a real.

40" de #26 AWG revestido em 
cobre niquelado, isolamento de 
PFA, cabo com revestimento de 
PFA (também disponível com a 
opção de malha externa de aço 
inoxidável)

Fios de ligação padrão desencapados.  
Conectores opcionais disponíveis.

Diâmetros da Sonda: 
Padrão = 1⁄4, 3⁄16, 1⁄8"

O comprimento da 
sonda é especificado 

pelo cliente

Sonda de aço 
inoxidável  

da Série 300
Mostrado com  
a opção “-ST”  

(sem encargos)

 Para fazer seu pedido
 Número do Modelo Estilo do Fio de Ligação Comprimento da Bainha
 PRTF-10-2-100-(*)-6-E 3-fios 6"
 PRTF-10-2-100-(*)-12-E 3-fios 12"
 PRTF-10-2-100-(*)-18-E 3-fios 18"
 PRTF-10-2-100-(*)-24-E 3-fios 24"

Exemplo de pedido: PRTF-10-2-100-1/8-12-E-OTP, 1000 Ω, RTD Classe “B” com diâmetro de 1⁄8" em uma sonda de 12" de comprimento, cabo  
de 3 fios com revestimento de PFA de 40" e conector OTP.

 Número do Modelo Estilo do Fio de Ligação Comprimento da Bainha 
 PRTF-10-2-1000-(*)-6-E 3-fios 6"
 PRTF-10-2-1000-(*)-12-E 3-fios 12"
 PRTF-10-2-1000-(*)-18-E 3-fios 18"
 PRTF-10-2-1000-(*)-24-E 3-fios 24"

Sensor de 1000 Ω

Comprimento da bainha  
(no mínimo 2")

Revestimento  de PFA Disponível

U  Transições Diretamente para Fios  
de Ligação (Sem Ajuste de Transição)

U  Projeto Compacto para Aplicações com 
Restrições de Espaço

U  Disponível nos Tamanhos Padrão e 
Métrico

U Intervalo de Temperatura: -50 a 250°C 
U  Película fina de precisão 100 ou 1000 Ω, 

Classe B DIN elementos de platina por 
IEC60751 (alfa = 0,00385 Ω/Ω/°C)

U Construções com 2, 3 ou 4 Fios Disponíveis
U  Todos os Sensores São Fornecidos com  

o Código de Cores IEC60751/ASTM E-1137

EXATIDÃO
IEC DE CLASSEB(±0,30°C @ 0°C)


