Temperatura reversível
Termômetros dos indicadores
(Tiras de multitemp. de cristal líquido)
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RLC-50-30/0
	
embalagem de 10 ou

U Autoadesivas
UC
 laras, de fácil leitura
em °C e °F
UU
 sadas em aplicações de
aquecimento e resfriamento
UR
 etorna ao estado
original — pode ser usado
repetidamente
U Atóxico
U Não condutor elétrico

As etiquetas da série RLC são ideais
para monitorar temperaturas de peças
eletrônicas, transformadores, relés
e motores. Note as variações de cor na
interpretação dos rótulos de cristal líquido.

Especificações
Tempo de resposta: Rápido — tipicamente
de 1⁄2 a 2 segundosl
Espessura: aproximadamente
0,25 mm (0,010")
Precisão: ±2°C (3,6°F)
Ambiente: Evite a exposição prolongada
à luz solar e luz ultravioleta
Temperatura de armazenamento
recomendada: de 10 a 38°C (de 50 a 100°F)
Traseira adesiva para
fácil instalação.
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RLC-50-0/30
	
embalagem de 10 ou

embalagem de 30
embalagem de 30
Temperatura:
Temperatura:
de 0 a 30°C (de 32 a 86°F)
de -30 a 0°C (de -22 a 32°F)
[incrementos de 5°C (9°F)] 	[Incrementos
de 5°C (9°F)]
Retorna ao estado
original — pode ser
usado repetidamente.

RLC-50-30/60
	
embalagem de 10 ou

embalagem de 30
Temperatura:
de 30 a 60°C (de 86 a 140°F)
[Incrementos de 5°C (9°F)]

O quadrado de
temperatura torna-se
destacado para a leitura
indicada.

RLC-50-60/90
	
embalagem de 10 ou

VERDE

embalagem de 30
Temperatura:
de 60 a 90°C (de 140 a 194)
[Incrementos de 5°C (9°F)]

Bar é a leitura efetiva

Mostrado
maior do que o
tamanho real.

MARROM Bar está logo acima da leitura efetiva
AZUL

Bar está logo abaixo da leitura efetiva

Indicadores de temperatura
Nº do Modelo
Intervalo de temperatura
RLC-50-30/0(*) °C -30 -25 -20 -15 -10 -5

RLC-50-30/90
	
embalagem de 10 ou

embalagem de 30
Temperatura:
de 30 a 90°C (de 86 a 194°F)
[Incrementos de 10°C (18°F)]

RLC-50-0/30(*)

RLC-50-90/120
	
embalagem de 10 ou

RLC-50-30/60(*)
embalagem de 30
Temperatura:
RLC-50-60/90(*)
de 90 a 120°C (de 194 a 248°F)
[Incrementos de 5°C (9°F)]
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95 100 105 110 115 120
°F 194 203 212 221 230 239 248
* Inserir “-10” para o pacote de 10 ou “-30” para o pacote de 30.
Exemplos de pedido: RLC-50-90/120-30, 7 etiquetas de faixa de
temperatura [de 90 a 120°C (de 194 a 248°F)], pacote de 30.
Todos os modelos acima são mostrados em escala real: 0,01 alt. x RLC-50-60/90-10, 7 etiquetas de faixa de temperatura [de 60 a 90°C
(de 140 a 194°F)], pacote de 10.
0,5 larg. x 1,75" compr.

RLC-50-90/120(*)

F-11

