
C-105C-105

Como os números de modelo do OMEGA são construídos?

Condicionador de 
sinal digital iDRN-DTR.

Monitor de temperatura 
CN606DTR3 tamanho 1⁄4 DIN  

com 6 zonas.
Registrador de dados 

OM-CP-OCTDTR de 8 canais.

13 mm  
(0,5")

16 mm  
(5⁄8")

32 mm  
(11⁄4")

Sensores t-100P  para temperatura de ar

 

U  Para o monitoramento de fluxos de ar  
e gás; montável em qualquer orientação

U  O elemento sensor exposto tem rápidos 
tempos de resposta no ar

 
U  Disponível com carcaça em aço inoxidável 

ou em plástico
U  Elemento Pt-100 de  platina de 100 Ω DIN de 

classe “A” de alta exatidão
U  Construção de 3 fios para conectar a 

maioria dos instrumentos
U  Perfeito para monitoramento e controle 

de temperatura em laboratórios 
e bancadas de fluxo laminar

RTD-805, 
mostrado em 
escala menor 

que a real.

RTD-805 com proteção em 
aço inoxidável, mostrado 

em escala real.

RTD-806 com 
proteção em 

plástico, mostrado 
em escala real.

Mostrado com conector padrão MTP. 
Outras opções disponíveis; veja abaixo.

 Para fazer seu pedido
 Número do Modelo Elemento sensor Cabo Temperatura máxima
 RTD-805 DIN Classe “A” de 100 Ω 1 m (40”) isolado com PFA 230ºC (450ºF)
 RTD-806 DIN Classe “A” de 100 Ω 1 m (40”) isolado com PFA 230ºC (450ºF)

Entre as opções populares  
estão:

Terminações disponíveis: Fornecido com um conector miniatura padrão. Para conector de uso pesado, adicione “-OTP” número de modelo 
por um custo adicional. Para o conector de áudio, adicione “-TA3F” ao número de modelo por um custo adicional. Para conectores terminais, 
adicione “-LUG” ao número de modelo por um custo adicional.
Exemplos de pedido: RTD-805-TA3F, 100 Ω classe “A” com carcaça em aço inoxidável e conectores de terminais.

Classe “B” também disponível em pacotes  
econômicos com 3.

  Opções de terminação: (em branco) = conector miniatura (padrão) 
 OTP = Conector para uso pesado LUG = Conectores de cobre 
 TA3F = Conector de áudio:

RTD — 805 —  TA3F
RTD — 806 —  LUG

Exemplo de pedido: RTD-805-TA3F. RTD-806-SPRTX(M1).

O elemento sensor fica exposto 
ao fluxo de ar, mas, ao mesmo 

tempo, protegido contra detritos.

Bloco terminal para trilho  
DIN PUK-2T-10PK, pacote com 10.

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

Cabo de #26 AWG  com 
fios de cobre niquelado 

flexíveis, isolamento em PFA 
e revestimento em PFA.

 


