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Temperatura Operacional 
(Eletrônica): 
-20 a 85°C (-4 a 185°F) 
Storage Temperature: 
-40 a 95°C (-40 a 203°F) 
Peso: 
 Transmissor: 
 aproximadamente 340 g (12 oz) 
 Peso da Remessa:  
 Aproximadamente 450 g (1 lb)
Resolução: 0,1 grau
Exatidão: ±0,1% do span e erro máx. 
do sensor de ±0,3°C a 0°C ou ±1,1°C 
a 150°C
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Loop Supply Voltage (DC) 

Voltage Compliance for 
4-20 mA Current Loop 
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Spring-loaded 
probes 

0.25" nom. 
compression 
(0.50" max)

Typical 
thermowell 

A série PRTXD é composta por 
transmissores de 2 fios que fornecem 
um sinal de 4 a 20 mA representando 
a temperatura. As unidades vêm com 
um visor de 4½ dígitos e sensor RTD. 
O invólucro NEMA 4X (IP66) protege a 
eletrônica. Unidades disponíveis com 
sondas com ajuste de comprimento 
por mola para uso com poços 
termométricos.

e Transmissor de 2 Fios
e Saída 4 a 20 mA
e Tela LCD de 2 Linhas e 
 4 1⁄2 Dígitos
e Sonda RTD Incluída
e Invólucro NEMA 4X (IP66)

Especificações
Sensor: elemento RTD de 100 Ohms, 
coeficiente alfa 0,00385 IEC-751 classe 
B: ±0,3°C a 0°C, ±1,1°C a 150°C 
Display: Tela de LCD de 4½ dígitos, 
dígito de ½" de altura, 4 leituras por 
segundo, taxa de atualização nominal 
do visor
Intervalo: -50,0 a 200,0°C (-58,0 a 
392,0°F) 
Indicação de Condições Fora do 
Intervalo:  
 ALARME 1: em exibição acima de  
 200°C (392°F) 
 ALARME 2: em exibição abaixo de  
 -50°C (-58°F) 
Tensão de Alimentação de Loop: 
qualquer resistência de loop/alimentação 
em CC que mantém de 8 a 32 VCC nos 
terminais do medidor (protegido contra 
inversão de polaridade). 
Características da Saída de Loop:  
Saída de 4 a 20 mA (consulte as 
características da tensão de loop 
no gráfico); os terminais do medidor 
sempre exigem um mínimo de 8 V para 
operarem adequadamente. 
Função de Teste: quando o botão 
de TESTE no painel frontal é mantido 
pressionado, configura a corrente de 
loop e a exibição para testar o nível 
de calibração, independentemente da 
entrada de temperatura, para testar a 
operação do sistema. 
Conexões Elétricas (Veja Desenho): 
cabo 22 AWG de 0,9 m (3') de 
comprimento e 2 condutores. 
Material and Color: invólucro de 
policarbonato/ABS NEMA 4X (IP66); 
conexão cinza-clara com borracha de 
vedação para a tampa traseira e material 
da sonda: nipple macho sextavado ½ 
NPT, bainha da sonda em aço inox 316. 

Série PRTXD

PRTXD-4 em 
tamanho inferior ao 
real.

Dimensões: pol.

São fornecidos completos, com manual de operação. 
† As versões com mola exigem poço termométrico para sensores de 4 e 12".
Exemplo de Pedido: PRTXD-12, Transmissor RTD com display e sensor de 4".

  Para Fazer o Pedido
  Código do Produto Descrição
  PRTXD-4  Transmissor RTD com display e sensor de 4"

 PRTXD-4-SL  Transmissor RTD com display e sensor com mola de 4"†

 PRTXD-12  Transmissor RTD com display e sensor de 12"

 PRTXD-12-SL  Transmissor RTD com Display e sensor com mola de 12"†

Transmissor de Temperatura 
Com Display e Sensor RTD

Poços Termométricos da OMEGA disponíveis

Sondas com 
ajuste de 

comprimento 
por mola, 

compressão 
nominal de 0,25" 
(máx. de 0,50")

Poço 
termométrico 

típico

Comprimento 
da

haste 
4 ou 12

Cabo 22 
AWG com 2 
condutores 
de 0,9 m 
(3')

Nipple 
sextavado de 
½ NPT em 

aço inox 316

Solda 
contínua nos 
modelos sem 

mola

0,25 de diâmetro

Fonte de 
alimentação de 
loop típica de 

24 VCC Dispositivo remoto
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(+) VERMELHO

Conformidade com Tensão 
para Loop de Corrente 

de 4-20 mA

Tensão de Alimentação de Loop (CC)
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