
Sondas para uso geral com bainha de diâmetro externo de 1⁄8" em aço 
inoxidável 304, em comprimentos de 6 a 24". Cada sonda termina com um 
conector MTP miniatura de 3 pinos (conector de acoplamento incluído).

Conector fêmea 
tipo PR-17 
incluído.

  Para fazer seu pedido
  Estilo do Ω      Comprimento 
 Número do Modelo Cabo† a 0°C     da Bainha**
 PRTF-17-2-100-1/8-6-E 2 100 6"
 PRTF-17-2-100-1/8-9-E 2 100 9"
 PRTF-17-2-100-1/8-12-E 2 100 12"
 PRTF-17-2-100-1/8-18-E 2 100 18"
 PRTF-17-2-100-1/8-24-E 2 100 24"

** Custo adicional por polegada para comprimentos acima de 24". 
† Configuração de cabo padrão com 3 fios, entre em contato com o Departamento de Vendas 
para outras configurações.
Exemplo de pedido: PRTF-17-2-100-1/8-6-E, sonda de desconexão rápida PR-17 com 
conector de acoplamento em miniatura, fiação estilo 2, 100 Ω @ 0°C, 1⁄8" de diâmetro, 6" de 
comprimento, curva europeia (a = 0,00385).

Miniconectores 
mostrados em 

escala real.

Sondas de Desconexão 
Rápida em Miniatura 
Série PRTF-17 com 
Dimensões Métricas

  Estilo do Ω  Comprimento 
 Número do Modelo Cabo† a 0°C  da Bainha**
 PRTF-17-2-100-M30-150-E 2 100 150 mm
 PRTF-17-2-100-M30-225-E 2 100 225 mm 
 PRTF-17-2-100-M30-300-E 2 100 300 mm 
 PRTF-17-2-100-M30-450-E 2 100 450 mm
 PRTF-17-2-100-M30-600-E 2 100 600 mm
** Custo adicional por cada 25 mm para comprimentos superiores a 600 mm. 
† Configuração de cabo padrão com 3 fios, entre em contato com o Departamento de 
Vendas para outras configurações.
Exemplo de pedido: PRTF-17-2-100-M30-300-E, sonda de desconexão rápida PR-17 com 
conector de acoplamento em miniatura, fiação estilo 2, 100 Ω a 0°C, 3 mm de diâmetro, 150 mm 
de comprimento, curva europeia (a = 0,00385).

O cabo 
vermelho é 
fixado a este 
pino no estilo 2.

C-53

U  Inclui o elemento RTD de precisão com película fina 
de platina DIN classe B de 100 Ω

U  Conecte facilmente ao seu medidor ou sistema de 
medição com o nosso conector padrão MTP de 3 pinos 
e com nossos cabos ou extensões.

U  Diâmetros e comprimentos variados disponíveis
U  Intervalo de temperatura de -50 a 500°C  

(220°C máx. no conector)
Opções

Extensão TECU10-MTP.

Bucim SSLK.

Registrador de dados OM-SQ2010.

Sonda de RTD de Platina
  Sondas de Desconexão Rápida em Miniatura 

Série PRTF-17 com Dimensões Padrão

Sondas para uso geral com bainha de diâmetro 
externo de 3 mm em aço inoxidável 304, em 
comprimentos de 150 a 160 mm. Cada sonda 
termina com um conector MTP miniatura de 3 
pinos (conector de acoplamento incluído).

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



C-54

C

Sonda de RTD de Platina
  Sondas de desconexão rápida série 

PRTF-13 com dimensões padrão

Sondas de Desconexão 
Rápida Série PRTF-13 Com 
Dimensões Métricas

* Especificar: M30 para 3 mm, M60 para 6 mm, para o diâmetro da sonda em mm. 
** Custo adicional por cada 25 mm para comprimentos superiores a 600 mm. 
† Configuração de cabo padrão com 3 fios; outras configurações disponíveis, entre em contato com 
o Departamento de Vendas. As sondas RTD não podem ser dobradas em campo. A OMEGA oferece 
curvaturas personalizadas; consulte o nosso Departamento de Vendas.
Exemplo de pedido: PRTF-13-2-100-M60-150-E, sonda de desconexão rápida PR-13 com conector de 
acoplamento, fiação estilo 2, 100 Ω a 0°C, 6 mm de diâmetro, 150 mm de comprimento, curva europeia 
(a = 0,00385).

Uma sonda de uso geral com conexões elétricas feitas 
por meio do conector de tamanho padrão OTP de 3 
pinos. Cada unidade é fornecida com o conector de 
acoplamento. Disponível nos diâmetros 3 e 6 mm, com 
comprimentos padrão para sondas de 150 a 600 mm. 
Outros comprimentos disponíveis mediante solicitação.

U  Inclui o elemento RTD de precisão com película 
fina de platina DIN classe B de 100 Ω

U  Conecte facilmente ao seu medidor ou sistema de 
medição com o nosso conector padrão MTP de 
3 pinos e com nossos cabos ou extensões.

U  Diâmetros e comprimentos variados disponíveis
U  Intervalo de temperatura de -50 a 500°C (220°C 

máx. no conector)

Uma sonda para uso geral com conexões elétricas feita por meio do conector 
de 3 pinos de tamanho padrão. Cada unidade é fornecida com um conector de 
acoplamento. Disponível com diâmetro de 1⁄8", 3⁄16" ou 1⁄4", com comprimentos de sonda 
padrão de 6" a 24". Comprimentos personalizados disponíveis mediante solicitação.

  Para fazer seu pedido
  Estilo do  Ω      Comprimento 
 Número do Modelo Cabo† a 0°C      da Bainha**
 PRTF-13-2-100-(*)-6-E 2 100 6"
 PRTF-13-2-100-(*)-9-E 2 100 9"
 PRTF-13-2-100-(*)-12-E 2 100 12"
 PRTF-13-2-100-(*)-18-E 2 100 18"
 PRTF-13-2-100-(*)-24-E 2 100 24"
* Especificar: 1/8, 3/16 ou 1/4 para o diâmetro da sonda em polegadas. 
** Custo adicional por polegada para comprimentos acima de 24". 
† Configuração de cabo padrão com 3 fios, entre em contato com o Departamento de Vendas para 
outras configurações. As sondas RTD não podem ser dobradas em campo. A OMEGA oferece curvaturas 
personalizadas; consulte o nosso Departamento de Vendas.
Exemplo de pedido: PRTF-13-2-100-1/4-6-E, sonda de desconexão rápida PR-13 com conector  de 
acoplamento, fiação estilo 2, 100 Ω a 0°C, 1⁄4" de diâmetro, 6" de comprimento, curva europeia (a = 0,00385).

Cabo enrolado para 
extensão RECU1-OTP-TAF.

Bucim BRLK.

Medidor HH804U.

Opções

Mostrado em 
escala real.

Conector fêmea tipo PR-13 
incluído.

  Estilo do Ω   Comprimento 
 Número do Modelo Cabo† a 0°C   da Bainha**
 PRTF-13-2-100-(*)-150-E 2 100 150 mm
 PRTF-13-2-100-(*)-225-E 2 100 225 mm
 PRTF-13-2-100-(*)-300-E 2 100 300 mm
 PRTF-13-2-100-(*)-450-E 2 100 450 mm
 PRTF-13-2-100-(*)-600-E 2 100 600 mm

O cabo 
vermelho 
é fixado a 
este pino 

no estilo 2.

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