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U  Isolamento para 
temperaturas altas com 
malha externa de Inconel

U  Flexível e resistente 
à abrasão

U  Suporta temperaturas 
de até 1038°C (1990°F)

U  Perfis insuperáveis criados 
em fornos e fornalhas 

U  5 estilos convenientes 
para fácil aplicação

U  Calibrações de termopar 
J, K, E ou N

Termopares com Isolamento de 
Inconel® e Malha Externa de Fibra 
de Sílica para Temperaturas Altas

6,4 mm ( 1⁄4")

4,8 mm ( 3⁄16")

64 mm (2 1⁄2")

32 mm (1 1⁄4")

64 mm 
(2 1⁄2")

8 mm ( 5⁄16")

29 mm 
(1 1⁄8")

Diâm. int. 

de 4,8 mm 

( 3⁄16")

9,5 mm ( 3⁄8")

4,8 mm ( 3⁄16")

4,0 mm( 5⁄32") ID

1,6 mm( 1⁄16") de 
espessura 25 mm 

(1")

 Especificações 
 Bitola do fio: fio sólido com 
bitola 20 e limites de erro padrão
Isolamento: Sílica ou fibra 
cerâmica (Nextel®)
Malha externa e encaixes:  
Inconel 600® 
Temperatura: 980°C (1800°F) em 
operação contínua, 1038°C (1990°F) 
em operações curtas, dependendo 
do tipo de termopar
Terminação: Cabos isolados por 
cerâmica com terminais de forquilha 
compensados, conector macho 
OMEGA® OSTW 220°C (425°F) 
ou conector macho de cerâmica 
OMEGA® NHXH para temperaturas 
altas de até 650°C (1200°F) 

Série XCIB

Mostrado em 
escala maior que 

a real
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A família exclusiva OMEGA de 
termopares para temperaturas altas 
dos tipos J, K, E ou N possuem 
dupla proteção com malha  
externa de Inconel® resistente  
à abrasão e isolamento de fibra para 
temperaturas altas. A calibração 
da temperatura de 980°C (1800°F) 
em operação contínua e 1038°C 
(1990°F) em operações curtas faz 
com que estes produtos sejam ideais 
para diversas aplicações de medição 
em temperaturas altas. Eles são 
insuperáveis para criação de perfis 
em fornos e fornalhas. Os fios do 
termopar com condutores sólidos 
de bitola 20 são isolados com fibra 
cerâmica trançada. Sobre a fibra 
cerâmica existe uma malha externa 
robusta de Inconel 600 — uma liga 
dura para temperaturas altas com 
elevado teor de níquel. Cinco estilos 
convenientes estão disponíveis  
em comprimentos de 1 e 3 m  
(3 e 10 pés) para aplicações de 
medição em temperaturas altas.

Comprimentos 

e Tamanhos 

Personalizados 

Disponíveis



Estilo 1
O estilo 1 consiste em um termopar com junção aterrada 
e malha externa de Inconel soldada para formar uma ponta 
arredondada plana para todas as aplicações de uso geral.

Estilo 2
O estilo 2 consiste em um termopar de uso geral com 
junção exposta e soldada com cordão.

Estilo 3
O estilo 3 consiste em um termopar com junção soldada 
com cordão e um colar de Inconel para prender a sonda 
a uma superfície para fixá-la a um orifício ou a qualquer 
tipo de construção.

Estilo 4
O estilo 4 é aterrado. Pode ser parafusado a uma superfície 
ou o olhal de Inconel pode enganchar o termopar em uma 
correia transportadora. Unidades sem aterramento e locais 
com orifícios especiais estão disponíveis. Entre em contato 
com o Departamento de Vendas para mais informações.

Estilo 5
O estilo 5 possui uma capa contra ar de Inconel para 
proteger a junção do fio soldado. Este projeto pode ser 
preso a uma superfície, enganchado em uma correia 
transportadora ou parafusada a uma superfície por meio do 
orifício na extremidade aberta da capa.
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O XCIB-4, mostrado ao lado, possui fácil fixação que propicia precisão em medição de temperaturas altas
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5. Cabos desencapados.
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2.  Conector de termopar 
padrão tipo OSTW macho 
para 220°C (425°F).

3.  Conector macho de cerâmica 
tipo NHXH para 650°C (1200°F).

1.  Cabos isolados 
por cerâmica 
com terminais 
de forquilha 
compensados.

4.  Cabos isolados 
por Nextel® com 
terminais de forquilha 
compensados.

Tipos de Terminações

 Para fazer seu pedido
   Tipo de   Tipo de  
 Nº do Modelo Estilo de sonda Terminação Nº do Modelo Estilo de sonda Terminação
 XCIB-(*)-1-1-(**)  1 XCIB-(*)-4-1-(**)  1
 XCIB-(*)-1-2-(**)  2 XCIB-(*)-4-2-(**)  2
 XCIB-(*)-1-3-(**)  3 XCIB-(*)-4-3-(**)  3
 XCIB-(*)-1-4-(**) 1 4 XCIB-(*)-4-4-(**) 4 4
 XCIB-(*)-1-5-(**)  5 XCIB--(*)-4-5-(**)  5
 XCIB-(*)-1-6-(**)  6 XCIB--(*)-4-6-(**)  6
 XCIB-(*)-1-7-(**)  7 XCIB--(*)-4-7-(**)  7
 XCIB-(*)-2-1-(**)  1 XCIB-(*)-5-1-(**)  1
 XCIB-(*)-2-2-(**)  2 XCIB-(*)-5-2-(**)  2
 XCIB-(*)-2-3-(**)  3 XCIB-(*)-5-3-(**)  3
 XCIB-(*)-2-4-(**) 2 4 XCIB-(*)-5-4-(**) 5 4
 XCIB-(*)-2-5-(**)  5 XCIB-(*)-5-5-(**)  5
 XCIB-(*)-2-6-(**)  6 XCIB-(*)-5-6-(**)  6
 XCIB-(*)-2-7-(**)  7 XCIB-(*)-5-7-(**)  7
 XCIB-(*)-3-1-(**)  1
 XCIB-(*)-3-2-(**)  2
 XCIB-(*)-3-3-(**)  3
 XCIB-(*)-3-4-(**) 3 4
 XCIB-(*)-3-5-(**)  5
 XCIB-(*)-3-6-(**)  6
 XCIB-(*)-3-7-(**)  7

* Especificar o tipo de termopar: J: Ferro-Constantan, 
K: CHROMEGA®-ALOMEGA®, E: CHROMEGA®-Constantan, 
N: OMEGALOy ®-NiCROsiL-NisiL
Utilizar o prefixo “CAL-” para conjuntos a serem fornecidos com dados 
de calibração a temperaturas específicas. Verifique os preços com 
o Departamento de Vendas.
** Especificar o comprimento em pés: Padrão 3 ou 10 pés. Custo 
adicional para cada pé até mais de 50 pés adicionados.
Observação: Disponível com isolamento Nextel. Altere “XCIB” no 
número de modelo “XSIB”. sem nenhum custo adicional.

6.  Miniconector macho 
SMPW para temperatura 
máxima de 220°C (425°F).

7.  Miniconector macho SHX de 
cerâmica para temperatura 
máxima de 650°C (1200°F).

Para plugue reto macho M8, acrescentar “M8-S-M” ao número do modelo e o custo adicional ao preço, para plugue reto macho M12, acrescentar 
“M12-S-M” ao número de modelo e o custo adicional ao preço. Para plugue macho em ângulo reto M8, acrescentar “M8-R-M” ao número do modelo 
e o custo adicional ao preço, para plugue macho em ângulo reto M12, acrescentar “M12-S-M” ao número de modelo e o custo adicional ao preço.
Exemplo de pedido: XCIB-K-1-3-10, sonda XCiB Tipo K, estilo de sonda 1, com terminação tipo 3 m (10 pés) de comprimento.


