
Transmissor de Temperatura 
RTD Montado no Cabeçote  
com Alimentação em  
Loop Inteligente

U  Guarnição do Usuário - 
Nulo sem Erro do Sensor

U  Botão Único de 
Configuração sem PC

U  Grande Estabilidade
U  Desgaste Programável
U  Indicador de LED de 

Falha do Sensor
U  Reconfigure em Segundos
O transmissor de temperatura TX12 
montado no cabeçote conecta qualquer 
sensor padrão de resistência Pt100  
e converte a temperatura linearizada  
a um sinal de 4 a 20 mA. O transmissor 
é um dispositivo de dois fios e pode 
ser completamente configurado pelo 
usuário com a ajuda de um simples 
botão para um grande intervalo de 
temperatura. Este novo projeto do 
TX12 incorpora menus adicionais de 
configuração, permitindo ao usuário 
pressionar o botão da saída do 
transmissor no intervalo e no zero, ideal 
para diminuir os erros do sensor.  
O circuito avançado dos transmissores 
garante uma grande estabilidade 
ao longo de grandes intervalos de 
temperatura ambiente operacional dos 
dispositivos montados no cabeçote.

Uma das características do transmissor 
é o programa de LED que fornece  
a indicação visual da falha do sensor 
quando ele estiver em funcionamento 
normal e for utilizado para guiar  
o operador através de menus simples 
durante a configuração. 

Especificações
de Entrada
Tipo de Sensor: Pt100, 100 Ω a 0°C  
2 ou 3 fios
Intervalo do Sensor: -200 a 850°C 
(-328 a 1562°F)
Conexão do Sensor: Bornes a parafuso 
Intervalo Mínimo: 25°C (77°F)
Linearização: BS EN 60751(IEC 751) 
padrão/JISC 1604
Exatidão de Medição: 0,1°C ±0,05% 
da leitura

Desvio Térmico: 25 ppm/°C
Corrente de Excitação: <200 uA
Efeito da Resistência do Chumbo: 
0,002°C/Ω
Resistência Máxima do Chumbo:  
20 Ω por perna

Saída
Tipo de Saída: 2 fios, loop de corrente 
de 4 a 20 mA
Intervalo de Saída: 4 a 20 mA
Conexão de Saída: Bornes a parafuso
Saída Máxima: 21,5 mA (na condição 
de alto desgaste)
Saída Mínima: 3,8 mA (na condição de 
baixo desgaste)
Exatidão: mA saída/2000 ou 5 uA 
(aquele que for maior)
Efeito da Tensão do Loop: 0,2 uA/V
Desvio Térmico: 1 uA/°C
Carga Máxima de Saída:  
[(Vfornecimento-10)/20] kΩ (Exemplo: 
700 Ω a 24V)

Especificações Gerais
Tempo de Atualização: 500 mS
Tempo de Resposta: 1 segundo
Tempo de Inicialização: 4 segundos 
(saída de 1 < 4 mA durante a inicialização)
Tempo de Aquecimento: 1 minuto 
para exatidão completa
Fonte de Alimentação: 10 a 30 VCC

Ambiental
Intervalo de Temperatura Ambiente: 
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Temperatura Ambiente de 
Armazenamento  
-50 a 90°C (-58 a 194°F)

Intervalo da Umidade Ambiente:  
10 a 90% de UR sem condensação

Física
Dimensões: 43 diâm. x 21 alt. mm (1,7 x 0,8")
Peso: 31 g (0,068 libra) (encapsulado)

 Para fazer seu pedido
 Nº do modelo Descrição
 TX12 Transmissor RTD (100 Ω, Pt 0,00385)
 TX2-100 Cabo blindado de 2 condutores, 30 m (100’)
 PSR-24S  Fonte de alimentação regulada, 24 VCC, 400 mA, 

bornes a parafuso
 PSR-24L  Fonte de alimentação regulada, 24 VCC, 400 mA, 

UL, fios desencapados
 PSR-24L-230  Fonte de alimentação regulada, 24 VCC, 400 mA, 

cabos desencapados, entrada de 230 VCA, CE
 TX-SCALED  Escalação de carga para fábrica ajustada no intervalo 

(especificar o intervalo de temperatura)
É fornecido completo com manual do usuário.
Exemplo de pedido: TX12, transmissor RTD e PSR-24L, fonte de alimentação regulada com 
cabos desencapados.

TX12 mostrado em 
escala real.

TX12

DE 5 ANOS
GARANTIA

N-35

Aprovações
EMC - BS EN 61326:1998: Equipamento 
elétrico para controle de medição e uso em 
laboratório
ANEXO A: Requisitos do teste de imunidade 
para os equipamentos destinados ao uso em 
locais industriais
ANEXO F: Configurações de teste, condições 
operacionais e critérios de desempenho para 
transdutores com condicionamento de sinal 
integrado ou remoto
IEC 61000-4-2: Descarga eletrostática 
IEC 61000-4-3: Campo eletromagnético
IEC 61000-4-4: Ruptura transitória (saída)
IEC 61000-4-5: Pico (saída)
Observação: Os fios do sensor de entrada 
precisam ter menos de 3 m (10') para estar em 
conformidade.

Acesse  omega.com para conferir os sensores de RTD


