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Sensores RTD — Resposta Rápida
Elemento RTD Exposto com Fios de Ligação com 
Isolamento em Fibra de Vidro

U  Resposta térmica (63%) 
em menos de 1 segundo

U  Intervalos operacionais: 
-30 a 300°C (-22 a 572°F) 
para estilos de elemento 
de película fina Classe A, 
-100 a 450°C  
(-148 a 842°F) para 
estilos de elemento de 
fio enrolado Classe A 

U  Construções de cabo 26 
AWG de cobre niquelado 
flexível, com isolamento  
e revestimento em fibra 
de vidro de 1 m (40") 
de comprimento e 2, 
3 ou 4 fios.

U  Elemento isolador 
cimentado com cerâmica 
para conexão de cabo

 Para fazer seu pedido
  Resistência a 0° 
 Nº do Modelo e Precisão Tamanho do Elemento  Tipo do Elemento
 RTD-2-F3105-36-G  100 ±0,06 Ω, Classe A   2 compr. x 2 larg. mm  Película fina 
 RTD-2-F3102-36-G  100 ±0,06 Ω, Classe A  4 compr. x 5 larg. mm  Película fina  
 RTD-2-1PT100KN2515-36-G 100 ±0,06 Ω, Classe A  1,5 diâm. x 25 larg.mm  Fio enrolado  
 RTD-2-1PT100KN2528-36-G 100 ±0,06 Ω, Classe A  2,8 diâm. x 25 larg.mm  Fio enrolado  
 RTD-2-F3145-36-G 1000 ±0,60 Ω, Classe A   2 compr. x 2 larg. mm  Película fina  
 RTD-2-F3142-36-G 1000 ±0,60 Ω, Classe A  4 compr. x 5 larg. mm Película fina  

Entre as opções populares 
estão:

Para 2 fios, substituir o “2” no número do modelo por “1” e subtrair o custo do preço. Para montagem com 4 fios, substituir o “2” no número 
do modelo por “3” e acrescentar o custo ao preço. Para cabos maiores, alterar o “-36” no número do modelo pelo comprimento em polegadas 
e acrescentar o custo para cabos de 3 e 4 fios ou cabos de 2 fios ao preço. Para terminação padrão de terminais estilo forquilha em cabos 
desencapados, acrescentar “-LUG” ao número do modelo, mediante custo adicional. Para conectores (apenas de 3 fios), acrescentar “-OTP” 
ao número do modelo para conector de tamanho integral ou “-MTP” para conector miniatura, mediante custo adicional.
Exemplos de pedidos: RTD-3-F3105-36-G, elemento RTD Pt100 de película fina, 100 Ω, 2 x 2 mm, precisão classe A, com cabo com 
isolamento em fibra de vidro de 4 fios e 1 m (40") de comprimento, com cimento de cerâmica sobre a conexão e os cabos desencapados.
RTD-2-1PT100KN2515-36-G-MTP, elemento RTD Pt100 de fio enrolado, 100 Ω, 1,5 de diâm. x 25 mm de comprimento, precisão classe A, 
com cabo com isolamento em fibra de vidro de 3 fios e 1 m (40") de comprimento, com cimento de cerâmica sobre a conexão e conector 
miniatura de 3 pinos.

Medidor 
portátil 

HH804U.

Conjunto de 
cimentos químicos 
para alta temperatura 
OMEGABOND®.Medidor para painel 

DP25B-RTD 1⁄8 DIN

Registrador de 
dados portátil 

OM-DAQPRO-5300.

EXATIDÃO
IEC DE CLASSE
(±0,15˚C @ 0˚C) A

RTD-2-1PT100KN2528-36-G 
mostrado em escala real.
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Entre as opções populares 
estão:

Sensores RTD — Resposta Rápida
Elemento RTD Exposto com Cabo de Ligação de PFA

U   Resposta térmica (63%) 
em menos de 1 segundo

U  Padrão de elementos RTD Pt100 
e Pt1000 classe A de alta precisão

U  Elementos DIN 1⁄3 e 1⁄10 de maior precisão 
estão disponíveis em alguns estilos*

U  Intervalos operacionais: -30 a 260°C 
(-22 a 500°F) para estilos de elemento 
de película fina Classe A, -100 a 260°C 
(-148 a 500°F) para estilos de elemento 
de fio enrolado Classe A

U  Construções de cabo 26 AWG de cobre 
niquelado flexível, com isolamento e 
revestimento de PFA de 1 m (40") de 
comprimento e 2, 3 ou 4 condutores 

U  Elemento isolador com envasamento 
de epóxi para conexão de cabo

* Observação: Intervalo de temperatura para DIN 1⁄3 é de 0 a 150°C  
(32 a 302°F) e para 1⁄10 DIN é de 0 a 100°C (32 a 212°F). 
Observe também que a configuração de 4 fios é apenas para 1⁄10 DIN.

 Para fazer seu pedido
  Resistência a 0° 
 Nº do Modelo e Exatidão Tamanho do Elemento  Tipo do Elemento
 RTD-2-F3105-36-T 100 ±0,06 Ω, Classe A   2 compr. x 2 larg. mm Película fina 
 RTD-2-F3102-36-T  100 ±0,06 Ω, Classe A  4 compr. x 5 larg. mm Película fina  
 RTD-2-1PT100KN2515-36-T 100 ±0,06 Ω, Classe A  1,5 diâm. x 25 larg.mm Fio enrolado   
 RTD-2-1PT100KN2528-36-T 100 ±0,06 Ω, Classe A  2,8 diâm. x 25 larg.mm Fio enrolado  
 RTD-2-F3145-36-T 1000 ±0,60 Ω, Classe A   2 compr. x 2 larg. mm Película fina  
 RTD-2-F3142-36-T 1000 ±0,60 Ω, Classe A  4 compr. x 5 larg. mm Película fina  
Para 2 fios, substituir o “2” no número do modelo por “1” e subtrair o custo do preço. Para montagem com 4 fios, substituir o “2” no número 
do modelo por “3” e acrescentar o custo ao preço. Para precisão DIN 1⁄3, acrescentar “-1/3” ao final do número do modelo, mediante custo 
adicional. Para precisão DIN 1⁄10, acrescentar “-1/10” ao número do modelo, mediante custo adicional. (Observação: A opção DIN 1⁄10 somente 
está disponível para a construção de 4 fios). Para cabos maiores, alterar o “-36” no número do modelo pelo comprimento em polegadas  
e acrescentar o custo para cabos de 3 e 4 fios ou cabos de 2 fios ao preço. Para terminação padrão de terminais estilo forquilha em cabos 
desencapados, acrescentar “-LUG” ao número do modelo, mediante custo adicional. Para conectores (apenas de 3 fios), acrescentar “-OTP” ao 
número do modelo para conector de tamanho integral ou “-MTP” para conector miniatura, mediante custo adicional.
Exemplos de pedidos: RTD-3-F3105-36-T-1/3, elemento RTD Pt100 de película fina, 100 Ω, 2 x 2 mm, precisão 1⁄3 DIN, com cabo com 
isolamento de PFA de 4 fios e 1 m (40") de comprimento, com epóxi sobre a conexão e os cabos desencapados.
RTD-2-1PT100KN2515-36-T-MTP, elemento RTD Pt100 de fio enrolado, 100 Ω, 1,5 de diâm. x 25 mm de comprimento, precisão classe A, com 
cabo com isolamento de PFA de 3 fios e 1 m (40") de comprimento, com epóxi sobre a conexão e conector miniatura de 3 pinos.  

Registrador 
de dados OM-SQ2010.

Controlador de limite 
alto/baixo CN3271-R1.

Controlador de 
temperatura CN1A.

CLP/IHM 
tudo em um 
HE-XT105.

EXATIDÃO
IEC DE CLASSE
(±0,15˚C @ 0˚C) A

RTD-2-F3105-36-T 
mostrado em escala real.

Visualização 
ampliada da 

ponta.
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Entre as opções populares 
estão:

Sensores RTD — Resposta Rápida
Elemento RTD Exposto com Fios  
de Ligação Desencapados

U  Resposta térmica 
(63%) em menos de 
1 segundo

U   Intervalos 
operacionais:  
-30 a 300°C (-22 a 
572°F) para estilos 
de elemento de 
película fina Classe 
A, -100 a 450°C (-148 
a 842°F) para estilos 
de elemento de fio 
enrolado Classe A 

U  Fio sólido de níquel  
26 AWG de 1 m (40") 
de comprimento, com 
2, 3 ou 4 fios 

 Para fazer seu pedido
  Resistência a 0° 
 Nº do Modelo e Precisão Tamanho do Elemento  Tipo do Elemento
 RTD-2-F3105-36-B  100 ±0,06 Ω, Classe A   2 compr. x 2 larg. mm Película fina 
 RTD-2-F3102-36-B  100 ±0,06 Ω, Classe A  4 compr. x 5 larg. mm Película fina  
 RTD-2-1PT100KN2515-36-B 100 ±0,06 Ω, Classe A  1,5 diâm. x 25 larg.mm Fio enrolado   
 RTD-2-1PT100KN2528-36-B 100 ±0,06 Ω, Classe A  2,8 diâm. x 25 larg.mm Fio enrolado  
 RTD-2-F3145-36-B 1000 ±0,60 Ω, Classe A   2 compr. x 2 larg. mm Película fina  
 RTD-2-F3142-36-B 1000 ±0,60 Ω, Classe A  4 compr. x 5 larg. mm Película fina  
Para 2 fios, substituir o “2” no número do modelo por “1” e subtrair o custo do preço. Para conjunto com 4 fios, substituir o “2” no número do 
modelo por “3” e acrescentar o custo ao preço. Para cabos maiores, alterar o “-36” no número do modelo pelo comprimento em polegadas 
e acrescentar o custo para cabos de 3 e 4 fios ou cabos de 2 fios ao preço. 
Exemplos de pedidos: RTD-3-F3105-36-B, elemento RTD Pt100 de película fina, 100 Ω, 2 x 2 mm, exatidão classe A, com condutores de 4 
fios desencapados e 1 m (40") de comprimento, sem cimento de cerâmica sobre a conexão e os cabos desencapados.
RTD-2-1PT100KN2515-36-B, elemento Pt100 de fio enrolado, 100 Ω, 1,5 de diâm. x 25 mm de comprimento, exatidão classe A, 
com condutores desencapados de 3 fios e 1 m (40") de comprimento, sem cimento de cerâmica sobre a conexão.  

Conjunto de 
cimentos químicos 
para alta temperatura 
OMEGABOND®.

Registrador  
de dados OM-CP-OCTDTR.

Isoladores de 
termopares FRX-02018.

Revestimento para fibra de 
vidro FBGS-N-24.

EXATIDÃO
IEC DE CLASSE
(±0,15˚C @ 0˚C) A

RTD-2-1PT100KN2528-36-B 
mostrado em escala real.


