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TX93A/TX94A

* Insira o código de intervalo da tabela abaixo.
Códigos de Intervalo

U Exatidão de 0,1% FE
U Saída CC de 4 a 20 mA 
U Somente diâm.  

de 35,6 (1,4")
U Proteção Contra  

Quebra Ascendente 
U Entrada para Termopar  

J, K, T ou E
U Entrada do RTD  

de Platina 100 Ω
Os transmissores de temperatura em 
ultra-miniatura da OMEGA® convertem 
entradas de milivolt de termopares ou 
de resistência de RTDs em saídas de 
4 a 20 mA. Os transmissores estão 
disponíveis em invólucros com código 
de cores cobrindo os quatro tipos mais 
populares de termopar (J, K, T e E)  
e RTDs de 3 fios de platina de 100 Ω.

Com circuitos integrados e projeto 
eletrônico de última geração, estes 
transmissores ultracompactos 
possuem um diâmetro de apenas  
35,6 mm (1,40") e são projetados para 
caber dentro de diversos cabeçotes 
de proteção de poços termométricos 
compactos, como o NB2 da OMEGA. 
A Omega também fornece módulos 
completos de termopar ou RTD.

Os transmissores TX93A e TX94A 
podem eliminar a execução de 
cabeamentos caros de campo em 
diversas aplicações. 

Um sinal de saída estável de 4  
a 20 mA é produzido para fornecer 
o tipo de entrada específico do 
transmissor e intervalo de temperatura 
calibrada (veja a tabela de código de 
intervalo, à direita). Ajustabilidade de 
±25% para zero e intervalo é fornecido 
para facilitar alguma largura da faixa. 
O sinal transmitido elimina aceleração 
barulhenta, quedas de tensão  
e diversos erros de junção fria,  
e necessita de apenas um par torcido 
de fios de cobre para conexões  
de loop

Observações: (1)  Modelos de termopar, saída proporcional à saída mV do termopar.  
Não linearizado com a temperatura. (2) Unidade não isolada para utilizar com sondas  
não aterradas. (3) Cada unidade é fornecida com manual completo de utilização.
Exemplo de pedido: TX93A-J4, tipo J, transmissor com intervalo de -18 a 260°C (0 a 500°F).
NB1TXA-J8, especifica um módulo de transmissor de tipo J, com intervalo de 0 a 150°C.

Transmissores de 
Temperatura em  
Ultraminiatura
Termopar ou  
RTD (Pt100)

            TX93A   TX94A  Intervalo
 J K T E RTD  °C (°F)
 J1   E1 1  -40 a 49 (-40 a 120)
 J2 K2 T2 E2 2   -18 a 93 (0 a 200)
 J3 K3 T3 E3 3    -18 a 149 (0 a 300)
 J4 K4 T4 E4 4    -18 a 260 (0 a 500)
 J5 K5 T5 E5 5    -18 a 399 (0 a 750)
 J6 K6  E6 6    -18 a 538 (0 a 1000)

Escala real.

Especificações
Intervalo de Saída: 4 a 20 mA CC
Intervalo de Ajuste Zero e de Amplitude: 
±25% 
Exatidão: ±0,1% de FE (inclui efeitos de 
linearidade, histerese e repeatibilidade)

Resposta de Frequência: 3 dB a 3Hz
Intervalo de temp. ambiente:  
-25 a 85°C (-13 a 185°F)
Intervalo de temp. ambiente:  
-65 a 125°C (-85 a 257°F)
Tensão de alimentação: 8 a 35 VCC;  
24 VCC recomendado
Resistência de Vs – 8V
Loop Máximo:  0,020 A
Dimensões:  
23,6 de alt. x 35,6 prof. mm (0,93 x 1,40")  
(altura inclui a faixa do terminal)
Peso: 15 g (0,53 onças), 25 g  
(0,8 onças) se esmaltado com epóxi
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  Para fazer o seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 TX93A-(*) Transmissor de termopar (J, K, T ou E)
 TX93A-(*)-P  Transmissor de termopar, equipamentos eletrônicos 

completamente esmaltados com epóxi para ambientes extremos
 TX94A-(*) Transmissor RTD (100 Ω Pt, alfa = 0,00385)
 TX94A-(*)-P  Transmissor RTD, equipamentos eletrônicos completamente 

esmaltados com epóxi para ambientes extremos
 NB2TX93A-(*)  TX93A montado em um cabeçote de proteção NB2 de alumínio, 

com sonda não aterrada de 12" (J, K, T, E), bainha 304 SS, 
diâmetro de 1⁄4" 

 PRTX94A-(*)  TX94A montado em um cabeçote de proteção PR14 de alumínio 
em miniatura, com bainha de 12", diâmetro da sonda de, 1⁄4" 

 -FS Escalação especial de fábrica

Transmissor 
dentro!


