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 Para fazer o seu pedido
  Nº do Modelo 
  ANSI Código 
     de Cores Descrição
  TAS-(*)-1 Macho padrão para macho mini
  TAS-(*)-2 Fêmea padrão para macho mini
  TAS-(*)-3 Macho padrão para fêmea mini
  TAS-(*)-4 Fêmea padrão para fêmea mini
  TAS-U-5 Plugue macho banana para fêmea mini
  TAS-U-6 Plugue banana revestido para plugue banana
  TAS-U-7 Plugue tipo "Banana" revestido, estimado  
   para até 110ºC de temperatura máxima

Adaptadores para Transição 

Os blocos terminais com código de cores  
da série CH da OMEGA são dimensionados 
para encaixar nas sondas ou cabos 
revestidos com metal com diâmetro entre 1,5 
e 6 mm (1⁄16 e 1⁄4"). Os blocos terminais da série 
CH utilizam um prensa cabo de 1⁄8 NPT para 
adaptarem-se a sondas ou cabos (vendidos 
separadamente. Visite omega.com).

* Inserir código de calibração: J, K, T, E ou S, para o tipo de 
termopar desejado ou U para forquilhas não compensadas.
†Adicionar o sufixo “-IEC” para o código de cores IEC.
Exemplo de pedido: CH62-K, bloco terminal arredondado 
de 2 posições, tipo K.

U Construção reforçada de peça única moldada
U Código de cores ANSI ou IEC† 
U Para utilização com diversas sondas  

e medidores

*Especificar calibração: J, K, T, E, R/S, N ou U (não compensada).  
O pedido pode ser feito com calibração G, C ou D. Acrescentar custo 
adicional (os modelos 1 e 3 não estão disponíveis).
†Adicionar o sufixo “-IEC” para o código de cores IEC.
Exemplo de pedido: TAS-K-2, adaptador para termopares tipo  
K com conexão fêmea padrão em uma extremidade e conexão macho 
miniatura na outra.

  Nº do modelo 
  ANSI Código de Cores Nº de Terminais:
  CH62-(*) 2
  CH63-(*) 3
  CH64-(*) 4

AR TWORK/PRODUCT   AR T/  TEMPERA TURE / T -terminal block dwg 

Bloco de terminal
aberto

Prensa
cabo de

1/8 BSPT

Fio
OMEGACLAD ®

U  Código de cores ANSI ou 
IEC† 

U  Permite conexão do par 
de fio único ou duplo

U  Construção robusta em 
bloco terminal de náilon 
preenchido com vidro 

U  Temperatura nominal: de 
-29 até 220°C (-20 a 425°F)

U  Encaixa em bainhas de 
cabos, tubos e sondas de 
1,5 a 6 mm (1⁄16 a 1⁄4")

Blocos Terminais Redondos
Mostrado em escala real.

Todos os itens são 
demonstrados em 
escala reduzida.

Tipo  7

Tipo  6

Tipo  5

Tipo  4

Tipo  3

Tipo  1

Tipo  2

Bloco terminal 
Diâmetro: 31,7 mm (1,25") 
Espessura: 9,7 mm (0,38")

Para obter informações sobre as 
dimensões do conector, visite 
omega.com

Os adaptadores TAS fornecem conexões rápidas e fáceis 
entre sistemas de conectores padrão e miniatura. Essas 
unidades com código de cores estão disponíveis em todas 
as calibrações de termopar, incluindo ligas de tungstênio-
rênio. Todas as combinações de contatos macho e fêmea em 
tamanho miniatura e padrão do adaptador estão disponíveis. 
Os TAS-U-5, 6-TAS-U e TAS-U-7 estão disponíveis apenas 
em calibração não compensada.

 Lista de Descontos
 1-10 .............................Líquido
 11-49 ...................................5%
 50-99 .................................10%
 100-999 .............................15%
 1000-4999 .........................20%
 5000 ou superior ...............25%


