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Sonda t-100P  de Platina
Com Mola para Poços Termométricos
Dimensões Imperiais e Métricas

Cabeçote de alumínio  
sub-miniatura NB-2 do PRTF-14

Cabeçote 
de alumínio  
NB-3 do PRTF-18

Cabeçote de 
ferro fundido 
NB-1 do 
PRTF-12-SL

U  Os Conjuntos Incluem Sondas 
com Mola para um Menor 
Tempo de Resposta e uma 
maior Resistência á Vibração 
Quando Utilizados em Poços 
Termométricos*

U  Sondas Padrão Fornecidas 
com Elemento tipo Película 
Fina de Platina de 100 Ω DIN 
Classe “B” em Configurações 
de 3 Fios (2 e 4 Fios 
Disponíveis) com Código de 
Cores IEC751/ASTM-E-1137

U  Diversas Opções de Cabeçote 
de Conexão Incluem Tampa 
Rosqueável e Invólucro com 
Travamento de Encaixe e Placa 
de Terminal de Cerâmica

U  Transmissores 4 to 20 mA 
(opcionais) podem ser 
convenientemente instalados 
nos cabeçotes de proteção 
modelos PRTF-12 e PRTF-18

*  Especificar: “1/8”, “3/16” ou “1/4” para o diâmetro da sonda em polegadas. Outros comprimentos 
prontamente disponíveis

**  Veja o cabeçote de conexão na próxima página.
†  Configuração de cabo padrão com 3 fios; outras configurações disponíveis, entre em contato com  

o Departamento de Vendas.
Exemplo de pedido: PRTF-12-2-100-1/14-6-E-SL, sonda Pt-100  industrial com cabeçote de ferro fundido, 
configuração de 3 fios (estilo 2), 100 Ω, 1⁄4" de diâmetro, 6" de comprimento, curva europeia (� = 0,00385).

*  Especificar: “M30”, “M45” ou “M60” para o diâmetro da sonda em milímetros. Outros comprimentos disponíveis.
** Veja o cabeçote de conexão na próxima página.
†  Configuração de cabo padrão de 3 fios; outras disponíveis, entre em contato com o Departamento de Vendas.
Exemplo de pedido: PRTF-12-2-100-M60-150-E-SL, sonda Pt-100  padrão com cabeçote de ferro fundido, 
configuração de 3 fios (estilo 2), 100 Ω, 6 mm de diâmetro, 150 mm de comprimento, curva europeia (� = 0,00385).

Produtos 
mostrados em 
escala menor 
que a real.

Cabeçote de alumínio  
sub-miniatura NB-4 do PRTF-19

Rosca 
padrão de 
montagem 
1⁄2 NPT

Série PRTF

Nota: não há transmissores disponíveis para 
cabeçotes tipo -14 ou -19.
*Nota: quando instalada em um poço, a rosca 
será igual ao comprimento de compressão da 
mola de tensão.

  Para fazer seu pedido
  Tipo do Ω Comprimento  

 Número do Modelo Cabo† a 0°C da Bainha
 PRTF-(**)-2-100-(*)-6-E-SL 2 100 6"
 PRTF-(**)-2-100-(*)-9-E-SL 2 100 9"
 PRTF-(**)-2-100-(*)-12-E-SL 2 100 12"
 PRTF-(**)-2-100-(*)-18-E-SL 2 100 18"
 PRTF-(**)-2-100-(*)-24-E-SL 2 100 24"

  Para fazer seu pedido
  Tipo do Ω Comprimento   
 Número do Modelo Cabo† a 0°C da Bainha
 PRTF-(**)-2-100-(*)-150-E-SL 2 100 150 mm
 PRTF-(**)-2-100-(*)-225-E-SL 2 100 225 mm
 PRTF-(**)-2-100-(*)-300-E-SL 2 100 300 mm
 PRTF-(**)-2-100-(*)-450-E-SL 2 100 450 mm
 PRTF-(**)-2-100-(*)-600-E-SL 2 100 600 mm

Dimensões Métricas

Dimensões mperiaisI
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 Nº do Modelo Estilo do Cabeçote de Conexão Material Conexão do conduíte
 PRTF-12 Tampa rosqueável NB1 Ferro fundido 1⁄2 NPT
 PRTF-14 Tampa rosqueável prensa cabo para  1⁄2 NPT com prensa cabo para cabos 
  cabos com diâmetro externo de Alumínio  com diâmetro externo de1⁄8 a 1⁄4" 
 PRTF-18 Tampa escamoteável NB3 Alumínio 1⁄2 NPT
 PRTF-19 Tampa Parafusada NB4,  Alumínio M16 x 1,0 com encaixe 
  sub-miniatura  prensa cabo

Opções de Cabeçote de Conexão

Todos estes sensores são 
fornecidos com blocos 
terminais cerâmicos com 
os fios ligados conforme 
mostrado.

Os transmissores são a melhor escolha quando os sensores forem utilizados em locais remotos ou em ambientes com ruido 
eletromagnético prevalente. Os transmissores mostrados acima convertem a resistência do T-100P  em um sinal de 4 a 20 
mA  (para uso apenas em cabeçotes modelos PRTF-12 e -18, não há transmissores disponíveis para cabeçotes -14 e -19).

A OMEGA pode atender a todas as suas necessidades no que se refere a poços termométricos. os 
seguintes estilos estão disponíveis em estoque:

Minitransmissor TX92. Transmissor de perfil ultrabaixo TX94. Transmissor com faixa ajustável em 
campo TX904.

Poço termométrico para uso geral série 260S,  
acesse omega.com

Poço termométrico com extensão recuada série 260L, 
acesse omega.com

Poço termométrico para espaço limitado série 260A,  
acesse omega.com

Poço termométrico flangeado série 260F,  
acesse omega.com

Use fio de extensão  de
t-100P    

   
, por exemplo,  

  Série EXTT-3CU. 

Para opções 

adicionais de 

transmissores.

 
  


