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Cabos de Sensor Retráteis
Cabos retráteis em espiral codificados por cor, 
para termopares, RTDs e termistores

O cabo retrátil para sensor OMEGA® 
é codificado por cores e bobinado 
com mola, para uso com termopares, 
RTDs e termistores.

Para atingir uma construção superior da 
camisa, a OMEGA empregou o mais 
atual material de camisas:  
TPE (elastômero termoplástico), uma 
exclusiva família dos termoplásticos 
que exibe características anteriormente 
encontradas apenas em compostos 
de borracha. O TPE é extremamente 
resistente e flexível e tem excelente 
resistência a abrasão. Nossa técnica de 
construção especial produz uma taxa 
de expansão de até 500%.

Os cabos retráteis para sensor 
da OMEGA são especificamente 
recomendados para uso com 
indicadores de tipo eletrônico, em 
modelos para painel, portáteis 
ou para bancada. Os cabos não 
devem ser usados com medidores 
autoenergizados, analógicos, não 
amplificados, como pirômetros 
OMEGA® da série 7000. cabos 
retráteis para sensor têm centenas de 
aplicações: máquinas de oscilação, 
sondas de superfície portáteis, ou 
onde quer que sejam necessários 
cabos retráteis para sensor.

U  Calibrações de termopares J, K, T, N e E e 3 fios de cobre 
para RTDs e termistores

U  Relação de expansão de até 500% — 30 cm (1') do cabo se 
estendem a 150 cm (5')

U  Camisa de plástico TPE para uso interno e externo a 104°C 
(220°F)

U  Comprimentos do espiral retraído de 30, 60, 90 e 120 cm  
(1', 2', 3' ou 4' nominais) com extremidades retas de 15 cm

U  Ideal para uso com indicadores eletrônicos portáteis 
e para bancada

Terminação 
Estilo 4, com 
conector 
macho em 
subminiatura.

19 mm (3⁄4")  
para RSC

16 mm (5⁄8")  
para RSCM

Diâmetro de 3,4 mm 
(0,135") para RSCM

Diâmetro 
de 4,2 mm 

(0,165")  
para RSC

Terminação Estilo 0, 
com extremidades 

desencapadas. Disponíveis em calibrações  
J, K, T, N e E e 

descompensada para RTDs 
e termistores.

Especificações
Isolamento: camisa externa de 
elastômero termoplástico TPE 
Condutores internos: PFA
Calibrações: ANSI tipo J, K, T, E e 3 
fios de cobre para RTDs e termistores
Conformidade do fio de termopar: 
Limites padrão de erro, de acordo com 
ANSI MC 96.1 (1975)
Classificação da temperatura: de -30 
a 105°C (de -22 a 220°F)
Construção: fio trançado de calibre 28 
(7 tranças x calibre 36)
Comprimento: comprimentos nominais 
das bobinas de de 30 cm (1'), 60 cm 
(2'), 90cm (3') ou 120 cm (4') com 
extremidades retas de 15 cm (6”), 
comprimento expandido máximo 
nominal da bobina de 30 cm (1') = 
aprox. 150 cm (5') 
Tolerância do comprimento: ±10%

Mostrado em 
escala maior 
que a real.

Código
de cores

ANSI
mostrado

Para
encomendar
o código de
cores IEC,

acesse
omega.com

30 cm (1')  

se estende a  

150 cm (5')!



 Para fazer seu pedido
 Código de cores do  Tipo de  OD
 Nº do modelo ** ANSI entrada mm (polegada)
 RSC-(1)-(2)-(3)-(4)  Termopar 4,2 (0,165)
 RSC-RTD-(2)-(3)-(4) RTD 4,4 (0,175)
 RSC-TH-(2)-(3)-(4) TH 4,4 (0,175)
 RSCM*-(1)-(2)-(3)-(4) Thermocouple 3,4 (0,135)

    Código ANSI  Calibração Camisa Fio + Fio –
   Ferro/Constantan  Preto Branco Vermelho

   CHROMEGA®/ALOMEGA® Amarelo Amarelo Vermelho

   Cobre/Constantan  Azul Azul Vermelho

   CHROMEGA®/Constantan Roxo Roxo Vermelho

 RTD/TH Cobre (3 fios) Branco  2 Pretos Vermelho
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 Conforme execução do  Conforme pé do fio 1' 
 pé do cabo 1' bobinado bobinada (5' estendido) 
 (5' estendido) (três fios por cabo)
 J K T E RTD e termistor

 16,3 27,5 14,0 33,1 0,57

Resistência típica dos cabos

Como fazer o seu pedido
1. Preencha a primeira caixa (1) com a calibração ANSI desejada. Use os 

símbolos ANSI “J”, “K”, “T”, “N”, “E” para a calibração de termopar; “RTD” 
para o detector de temperatura tipo resistência ou “TH” para termistor.

2. Preencha a segunda caixa (2) com o comprimento do espiral retraído 
em pés: 1' (30 cm), 2' (60 cm), 3' (90 cm) ou 4' (120 cm).

3. Preencha a terceira caixa (3) com o número do estilo de terminação  
(uma extremidade).

4. Preencha a quarta caixa (4) com o número do estilo de terminação  
(a outra extremidade).

Estilo 0
Extremidades 
desencapadas de 1 
polegada

Estilo 1
Terminais 
de forquilha 
compensados

Estilo 4
OMEGA  
SMPW-M (macho)

Estilo 5
OMEGA  
SMPW-F (fêmea)

Estilo 2
OMEGA 
OSTW-M (macho)

Estilo 3
OMEGA 
OSTW-F (fêmea)

Estilo 6
OMEGA 
OTP-F (fêmea) 
(RTD & termistor)

Estilo 7
OMEGA
OTP-M (macho) 
(RTD & termistor)

Estilo 8†

OMEGA 
TA3-FL (fêmea)

Estilo 9†

OMEGA 
TA3-ML (macho)

Terminações disponíveis

Estilo 11
OMEGA 
MTP-M (macho )  
(RTD e termistor)

Estilo 10 
OMEGA 
MTP-F (fêmea) (RTD 
e termistor)

* RSCM = cabo retrátil em miniatura.    
† Indique o medidor ou a pinagem associados ao conector desejados. 
** Adicionar o sufixo “-IEC” para o código de cores IEC.
Exemplo de encomenda: RSC-K-2-1-2, cabo retrátil para sensor, tipo K, comprimento de 60 
cm (2'), com terminais de forquilha em uma extremidade e um conector OST macho na outra.
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Todos os itens 
mostrados em tamanho 
menor do que o real.

(1) Tipo de termopar: J, K, T ou  E
(2)   Comprimento retraído em pés: 1' = 30 

cm, 2' = 60 cm, 3' = 90 cm, 4' = 120 cm 
nominal

(3) Estilo de terminação (extremidade nº 1)
(4) Estilo de terminação (extremidade nº 2)

também  disponível em ansI com código da  cores “n”

Código de cores dos cabos

 Lista de Descontos 
Nota: os modelos podem ser misturados  

e combinados

 1 a 10 unidades . . . . . . . . . . . . . . Líquido 
 11 a 24 unidades . . . . . . . . . . . . . . . 10% 
 25 a 49 unidades . . . . . . . . . . . . . . . 15% 
 50 a 99 unidades . . . . . . . . . . . . . . . 20% 
 100 unidades  . . . . . . . . . . . Consulte o 
 e mais  . . . . . Departamento de Vendas
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