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Como os números de modelo da OMEGA são construídos?

Terminações disponíveis: Fornecido com um conector miniatura padrão. Para conector de uso pesado, adicione “-OTP” ao número do modelo 
por um custo adicional. Para o conector de áudio, adicione “-TA3F” ao número de modelo por um custo adicional.
Exemplos de pedido: RTD-830-SPRTX(M1), 100 Ω, DIN de classe “A”com transmissor de 4 a 20 mA. 
RTD-830-TA3F, 100 Ω, classe “A” com conector de áudio.

Sensor RTD para montagem em superfície

U  Carcaça de alumínio para um 
rápido tempo de resposta

U  Com tamanho pequeno pode 
ser instalado na maioria das 
superfícies planas 

U  Elemento de platina de 100 
Ω DIN classe “A” de alta 
exatidão

U  Construção de 3 fios para 
conexão à maioria dos 
instrumentos portáteis

U  Furos personalizados 
disponíveis; entre em contato 
com o nosso departamento de 
engenharia personalizada

RTD-830 mostrado 
em escala real.

O tipo de conector (MTP) miniatura 
vem com conector de acoplamento.

Carcaça de 
alumínio 

usinada para 
parafuso # 4.

Cabo com #26 AWG de 
fio de cobre flexível com 

isolamento e revestimento 
em PFA [260°C (500°F) 

máx. ].

 Para fazer seu pedido
 Número do Modelo Elemento sensor Cabo máx Temperatura
 RTD-830 DIN Classe “A” de 100 Ω 1 m (40”) isolado em PFA 230ºC (450ºF)
 RTD-830-TA3F DIN Classe “A” de 100 Ω 1 m (40”) isolado em PFA 230ºC (450ºF)

13 mm  
(1⁄2”)

A configuração típica de 
montagem com parafuso 

pode ser usada com a pasta 
térmica OMEGAThERM®.

Montagem típica com epóxi; 
consulte cimentos e epóxis 

OMEGAbOND®.

8 mm
(5⁄16”)

Opções

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

Opções de terminação: (em branco) = conector miniatura (padrão) 
OTP = Connector pesado LUG = conectores de cobre 
TA3F = Conector de áudio     SPRTX = transmissor

RTD — 830 —  OTP
Exemplo de pedido: RTD-830-OTP.

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

OT-201-1/2 pasta de alta 
condutividade.

Epóxis  
OMEGAbOND.


