
A-31A-31

Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo com Nº do Modelo com Nº do Modelo com Nº do Modelo com Diâmetro do Buraco  Tamanho Nominal   
  300 mm (12") 600 mm (24")  900 mm (36")  1500 mm (60")  da Arruela em  do Parafuso
 de comprimento de comprimento de comprimento de comprimento mm (polegadas) Americano  Métrico

  Isolamento de vidro
 WT(*)-6-12 WT(*)-6-24 WT(*)-6-36 WT(*)-6-60 3,68 (0,145) #6 M3.5
 WT(*)-8-12 WT(*)-8-24 WT(*)-8-36 WT(*)-8-60 4,32 (0,170) #8 M4
 WT(*)-10-12 WT(*)-10-24 WT(*)-10-36 WT(*)-10-60 4,95 (0,195) #10 M4.5
 WT(*)-14-12 WT(*)-14-24 WT(*)-14-36 WT(*)-14-60 6,60 (0,260) 1⁄4" M6
 Isolamento de PFA
 WT(*)-6-12-TT WT(*)-6-24-TT WT(*)-6-36-TT WT(*)-6-60-TT 3,68 (0,145) #6 M3.5
 WT(*)-8-12-TT WT(*)-8-24-TT WT(*)-8-36-TT WT(*)-8-60-TT 4,32 (0,170) #8 M4
 WT(*)-10-12-TT WT(*)-10-24-TT WT(*)-10-36-TT WT(*)-10-60-TT 4,95 (0,195) #10 M4.5
 WT(*)-14-12-TT WT(*)-14-24-TT WT(*)-14-36-TT WT(*)-14-60-TT 6,60 (0,260) 1⁄4" M6

Módulos de Termopar com Arruela

U  Para tamanhos de 
parafusos M3.5 (#6), M4 
(#8), M4.5 (#10), e M6 (1⁄4")

U Novo Projeto Robusto
U   Disponível Com Cabo 

com Extremidade 
Desencapada

U  Vidro Classificado a 480°C 
(900°F) PFA Classificado  
a 260°C (500°F)

U  Consulte o Departamento 
de Vendas para 
Isolamento de Kapton 
e Comprimentos ou 
Tamanhos Personalizados

U  Feito com Fio Sólido  
de 20 AWG

U  Junção Aterrada

Dimensões da Arruela
Tamanho do parafuso #6 e #8: 6,5 larg. 
mm x 22 compr. (0,250" larg. x 0,875 
compr.)
Tamanho do parafuso #10 e 1⁄4": 9 larg. 
mm x 25 compr. (0,360" larg. x 1 compr.)

Série WT  
de 300 mm

Monta-se facilmente com 
diversas superfícies.

Isolamento 
de PFA.

Isolamento 
de vidro.

Mostrado em 
escala real.

* Especificar o tipo de termopar: J, K, T ou E. Cabos desencapados são o padrão. Para pedir outros terminais, adicione o sufixo “-L” ao número do modelo 
para terminais de forquilha #10 a um custo adicional. Para o conector macho padrão OSTW, adicione o sufixo “-OSTW-M” ao número do modelo a um 
custo adicional ou adicione o sufixo “-OSTW-F” ao número do modelo para fêmea a um custo adicional. Para a versão moldada do conector de pino 
redondo padrão macho, adicione o sufixo “-LRTC” ao número do modelo a um custo adicional. Para o conector macho miniatura SMPW, adicione o 
sufixo “-SMPW-M” ao número do modelo a um custo adicional ou adicione o sufixo “-SMPW-F” ao número do modelo para o conector fêmea a um custo 
adicional. Para a versão moldada do conector macho miniatura, adicione o sufixo “-SRTC” ao número do modelo a um custo adicional.
Para pedir com comprimento de cabos acima de 60", altere o “60” do número do modelo para o comprimento desejado em polegadas e adicione 
o custo por pé adicional ao preço de 60"
Exemplo de pedido: WTJ-6-12, arruela do termopar, tipo J, parafuso #6, 300 mm (12" de comprimento, fio com isolamento de fibra de vidro.

WTT-14-12-TT

WTT-14-12

LIMITES ESPECIAIS
DE ERRO 

Comprimento19 mm (3⁄4")


