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Apresentação e Aplicação 
 
 
O modelo HIGItemp TTH 30H é fornecido com elemento termopar 
tipo T, J, K ou N, devidamente encapsulado e embebido no 
próprio cabo de isolamento mineral, constituindo um elemento 
interno da sonda perfeitamente substituível, já que se encontra 
protegido por uma bainha externa. 
 
A ligação ao processo é feita por acessório higiénico clamp, 
alimentar 11851, Varivent, SMS entre outros especificados ou de 
acordo com especificação do cliente. Tem também como opções 
a selecção de uma zona de dissipação de temperatura e de 
estreitamento da bainha para se obter uma resposta mais rápida. 
Disponível também uma versão com display na cabeça para 
indicação local da temperatura a medir. 
 
Estão disponíveis ainda uma variedade de configurações de 
ligações simplex ou como versão especial duplex e cabeças de 
ligação entre as quais com aprovação FDA em polipropileno e em 
SS 316L, permitindo adequar correctamente a sonda TTH 30H a 
quase todos os tipos de ambientes industriais. 
 
Se seleccionado, poderá ser incluído na cabeça de ligações um 
transmissor de temperatura perfeitamente configurável por PC e 
com saída de sinal 4...20mA analógico ou com protocolo HART 
com tecnologia a dois fios proporcional à gama de medida 
requerida. Opção com aprovação ATEX EExia IIC. 
 
De elevada fiabilidade apresenta uma relação preço/qualidade 
óptima. Ideal para aplicações nas áreas da indústria alimentar e 
de bebidas, farmacêutica, cosmética, farmacêutica e outras áreas 
industriais, onde seja requerido a medição de temperatura de 
forma acética, em condições de CIP/SIP ou em aplicações 
criogénicas a -200ºC com elevado desempenho, robustez, 
fiabilidade e funcionalidade.  
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Generalidades 
 
 
Um termopar consiste na junção de dois metais diferentes numa extremidade chamada de junção quente (hot junction), 
produzindo uma força electromotriz quando a junção quente e a junção fria (cold junction) na outra extremidade são 
colocadas a diferentes temperaturas. A junção quente é a parte do termopar a ser submetida à temperatura do 
processo. A junção fria ou de referência, está normalmente a uma temperatura mais baixa (ambiente) e servirá de 
compensação à junção quente. A força electromotriz gerada pelo termopar varia com os metais da junção. Geralmente 
o elemento termopar termina numa cabeça de ligações. Pode porém ser transferida por cabo de compensação a outros 
instrumentos de medição e controlo. Os termopares são utilizados para a medição de temperatura na gama de -270ºC a 
2200ºC.  
O termopar com isolamento mineral foi desenvolvido inicialmente para aplicações no sector nuclear, sendo 
posteriormente estendida aos demais sectores do processo produtivo. Os principais motivos que geraram o seu 
desenvolvimento foram a necessidade de um termopar com tempo de resposta menor do que o que se obtinha com o 
termopar convencional montado com tubo de protecção, e que os termo-elementos não entrassem em contacto directo 
com o meio em que seriam inseridos. 
A fabricação de um termopar com isolamento mineral parte de um termopar convencional montado com um tubo de 
protecção, sendo todo o conjunto assemblado. Neste processo os termo-elementos ficam isolados entre si por um pó 
compactado de óxido de magnésio e protegidos por uma bainha metálica (originalmente o tubo de protecção). Assim e 
apesar de determinado termopar ter uma gama de utilização admissível para determinado processo, deverá se ter em 
atenção se o material seleccionado para a bainha de protecção é suficientemente resistente ao tipo de meio a que vai 
ser submetida. Uma correcta selecção do material para este componente, permite estabelecer um período de 
longevidade maior para o termopar, com maior fiabilidade e menores custos de exploração. 
Os termopares com isolamento mineral poderão ser montados com a junção de medida isolada, à massa ou exposta. 
Se não for especificado serão produzidos com junção isolada. 
 
Considere-se um termopar convencional com um tubo de protecção metálico. Verifica-se que o mesmo está submetido 
a uma diferença de temperatura, pois uma parte do mesmo está em contacto com o processo e a outra extremidade 
está em contacto com o ambiente, cada uma delas à sua temperatura. É inevitável que pelo conjunto sensor/tubo de 
protecção exista um fluxo de calor partindo da região de maior temperatura para a de menor temperatura. O equilíbrio 
ocorre quando o fluxo de calor recebido pelo sensor é igual ao perdido pelo mesmo, e nesta situação sua temperatura 
não é necessariamente igual à temperatura do processo. Uma vez que se deseja monitorizar a temperatura do processo 
e que o valor de temperatura medido pelo sensor seja o mais próximo possível deste, é necessário que alguns cuidados 
na escolha do sensor e de seus acessórios, e na instalação do conjunto no processo, sejam tomados. 
 

 O conjunto sensor/acessórios deve ter uma massa que seja o menor possível quando comparada com a 
massa do processo. Existe uma resistência térmica do conjunto que pode provocar uma diferença de 
temperatura entre o sensor e o processo e quanto maior a massa deste conjunto, maior o valor desta 
resistência. Outro fenómeno indesejável é quando o processo tem flutuações no valor de sua temperatura e 
pela inércia do sensor, estas flutuações são atenuadas ou simplesmente não detectadas, facto directamente 
relacionado à massa do sensor. 

 
 Outro factor de relevância é a profundidade de imersão do sensor no meio cuja temperatura se deseja medir. 

Quanto maior a imersão do sensor, menor será o gradiente de temperatura que, no caso de um termopar, a 
junção de medição estará submetida. A consequência é que a temperatura da junção de medição se aproxima 
da temperatura do meio. Uma recomendação prática é de que a profundidade de imersão seja no mínimo igual 
a 6 vezes o valor do diâmetro externo do conjunto para medição em líquidos e 20 vezes para ar, gases ou 
vapor. 

 
 Quando o conjunto termopar/cabo de extensão for instalado no processo próximo de campos 

electromagnéticos, é muito provável que ocorram induções no conjunto, causando uma leitura errada dos 
valores de temperatura medidos. Nesta situação deve se utilizar termopares junção isolada, com a bainha ou 
tubo de protecção à massa, assim como o cabo de extensão/compensação, que também deve ser blindado e 
ligado à massa. 

 
 Deve-se considerar que os termopares em geral se deterioram com o tempo, ocorrendo de forma bem 

significativa quando instalados em processos em temperatura elevada e em ambientes agressivos. Deve-se 
portanto, em função das peculiaridades de cada processo, estabelecer uma vida útil para o sensor e proceder 
a sua substituição preventiva ou a calibração periódica do conjunto. 
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Tipos de Termopares 
 
 
Os termopares mais usuais em aplicações industriais são dos tipos K, J, T, N, R e S. Em baixo exibem-se as 
características principais de cada um dos tipos.  
 
 
Termopar Tipo K (NICKEL CHROMIUM - NICKEL) 
 

Elemento Positivo (KP):     Ni90%Cr10% 
Elemento Negativo (KN):     Ni95%Mn2%Si1%A12% 
Gama de Medida:    -270°C a 1200°C 
Tensão Produzida:     -6,458 mV a 48,838 mV 
Características:   Pode ser utilizado em atmosferas oxidantes ou inertes. Devido à 

sua resistência à oxidação é utilizado em temperaturas superiores 
a 600ºC e abaixo de 0ºC. Não deverá ser utilizado em atmosferas 
redutoras ou com elevada presença de enxofre. A temperaturas 
elevadas e com baixo teor de oxigénio, dá-se a difusão do crómio, 
provocando um desvio na curva de resposta do termopar.  

 
 
 
Termopar Tipo J (IRON - CONSTANTAN) 
 

Elemento Positivo (JP):     Fe99,5% 
Elemento Negativo (JN):     Cu55%Ni45% 
Gama de Medida:     -210°C a 760°C 
Tensão Produzida:     -8,096 mV a 42,919 mV 
Características:  Pode ser utilizado em atmosferas neutrais, oxidantes ou redutoras. 

Não se recomenda a sua utilização em atmosferas com elevada 
humidade relativa e em temperaturas baixas (o elemento positivo 
fica frágil). Acima dos 540°C, o ferro sofre oxidação muito 
rapidamente. Não deverá também se utilizar este termopar em 
atmosferas com enxofre com temperaturas superiores a 500°C. 

 
 
 
Termopar Tipo T (COPPER - CONSTANTAN) 
 

Elemento Positivo (TP):     Cu100% 
Elemento Negativo (TN):     Cu55%Ni45% 
Gama de Medida:     -270°C a 400°C 
Tensão Produzida:     -6,258 mV a 20,872 mV 
Características:  Pode ser utilizado em atmosferas neutrais, oxidantes ou redutoras. 

Apresenta boa precisão, devido às boas propriedades do cobre. 
Acima dos 300°C, a oxidação do cobre começa a ser muito 
intensa, reduzindo o tempo de vida do termopar e provocando um 
desvio na curva de resposta original do termopar.  
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Termopar Tipo N (NICROSIL - NISIL) 
 

Elemento Positivo (KP):     Ni84,4%Cr14,2%Si1,4% 
Elemento Negativo (KN):     Ni95,45%Si4,40%Mg0,15% 
Gama de Medida:    -270°C a 1300°C 
Tensão Produzida:     -4,345 mV a 47,513 mV 
Características:  Termopar mais recente que é um substituto do termopar tipo K, por 

possuir uma resistência à oxidação bem superior a este e em 
muitos casos é também um substituto dos termopares à base de 
platina em função de sua temperatura máxima de utilização. A 
temperatura normal de funcionamento não deverá ser superior a 
1100ºC. É recomendado para atmosferas oxidantes, inertes ou 
pobres em oxigénio, uma vez que não sofre o efeito de "green - 
root". Não deve ser exposto a atmosferas sulfurosas. O gráfico 
abaixo mostra o desvio em temperatura sofrido pelo termopar tipo N 
em comparação ao tipo K em uma atmosfera oxidante à 
temperatura de 1000°C.  

 

 
 
 
 
Termopar Tipo S (PLATINUM RHODIUM – PLATINUM) 
 

Elemento Positivo (SP):     Pt90%Rh10% 
Elemento Negativo (SN):     Pt100% 
Gama de Medida:     -50°C a 1768°C 
Tensão Produzida:     -0,236 mV a 18,693 mV 
Características:  Pode ser usado em atmosferas oxidantes e inertes, com fiabilidade 

e estabilidade a temperaturas elevadas, acima dos limites de 
outros termopares, que não contém platina nos seus elementos. 
Os termo-elementos não deverão ser expostos a vapores 
metálicos ou atmosferas redutoras. Este tipo de termopares não 
deverá ser assemblado directamente em bainhas metálicas, mas 
usando isoladores cerâmicos e tubos de protecção em alumina 
(Al2O3) com elevado nível de pureza (99,7%), comercialmente 
conhecido como 799 (antigo 710). Continua a ser possível fabricar 
os termopares utilizando tubos cerâmicos com conteúdo de 
alumina de 67%, conhecido como 610, mas tal não é recomendado 
para este tipo de termopares. Para temperaturas superiores a 
1500°C são utilizados tubos de platina. Não é recomendado a 
utilização destes termopares em temperaturas inferiores a 0°C, 
devido à instabilidade da resposta do sensor.  

 
 
 
Termopar Tipo R (PLATINUM RHODIUM – PLATINUM) 
 

Elemento Positivo (RP):     Pt87%Rh13% 
Elemento Negativo (RN):     Pt100% 
Gama de Medida:     -50°C to 1768°C 
Tensão Produzida:     -0,226 mV to 21,101 mV 
Características:  Apresenta as mesmas características dos termopares tipo S, mas 

com maior potência termoeléctrica (aprox. 11%).  
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Códigos de Cores 
 
 
Apresenta-se os códigos de cores utilizados no revestimento de cabos e elementos de termopares.  
As normas indicadas são a IEC 60584, ANSI Mc96.1, DIN43714 e BS 1843. Os códigos de cores relativos às NFC 
42324 (França) e JIS C 1610-1981 (Japão) não são indicados. 
 
 
 

 
 
 
 

Tipo K 
 
 

Tipo Vx 
 
 

Tipo J 
 
 

Tipo T 
 
 

Tipo N 
 
 

Tipo E 
 
 

Tipo U 
 
 
 

 
 
 
 
 

Classes de Termopares 
 

 
Na tabela 1 são exibidas as classes de termopares (classes 1 e 2), de acordo com o tipo de termopar, temperatura de 
utilização e desvio, de acordo com a IEC 60584. 
 

Tipo R e S B J T E K e N 

C
la

s
s
e
 1

 Gama de 
Temperatura ºC 

0 a 1100                      
1100 to 1600 

- 
-40 a 375                 
375 a 750 

-40 a 125                 
125 a 350 

-40 a 375                 
375 a 800 

-40 a 375                 
375 a 1000 

Desvio ºC 
+/- 1                             

+-(1 + 0,003(t - 1100) 
- 

+/- 1,5                         
+/- 0,004 (t) 

+/- 0,5                         
+/- 0,004 (t) 

+/- 1,5                         
+/- 0,004 (t) 

+/- 1,5                         
+/- 0,004 (t) 

C
la

s
s
e
 2

 Gama de 
Temperatura ºC 

0 a 600                        
600 a 1600 

600 a 800                       
800 a 1700 

-40 a 333                    
333 a 750 

-40 a 133                    
133 a 350 

-40 a 333                    
333 a 900 

-40 a 333                    
333 a 1200 

Desvio ºC 
+/- 1,5                         

+/- 0,0025 (t) 
+/- 0,0025 (t)                         
+/- 0,005 (t) 

+/- 2,5                         
+/- 0,0075 (t) 

+/- 1,0                         
+/- 0,0075 (t) 

+/- 2,5                         
+/- 0,0075 (t) 

+/- 2,5                         
+/- 0,0075 (t) 

 
Tabela 1 – Classes dos termopares de acordo com a IEC 60584 
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Materiais Utilizados nas Assemblagens 
 
 
Apresenta-se em baixo as características dos principais materiais, disponibilizados como standards, nas bainhas de 
protecção, adaptação ao processo e protecção dos elementos termopar. 
 
SS 316L (1.4404 / X2 CrNiMo 17 12 2) 

 
Aço inoxidável com excelentes propriedades de resistência à corrosão em ácidos (fosfóricos e sulfúricos de baixa 
concentração e temperatura) em atmosferas não oxidantes. Temperatura máxima de: 927ºC 
 
SS 321  

 
Aço inoxidável similar ao SS 304 mas com composto de titânio, que lhe confere melhores propriedades quando 
submetido a operações de soldadura e aumentando a resistência química para utilização na indústria alimentar e 
química. Temperatura máxima de: 900ºC 
 
Inconel 600 (2.4816 / NiCr 15 Fe) 

 
Boa resistência à oxidação em temperaturas elevadas. Temperatura máxima de 1149ºC. 
 

 

Outros Materiais 
Temperatura 
máxima (ºC) 

Aço Carbono 550 

SS 446 1093 

SS 304 899 

SS 310 1147 

Hasteloy B 815 

Hasteloy C 1038 

Monel 893 

Nicrobell 1250 

Molybdenum 1870 

HR - 160 2000 

Titânio: Atmosferas Oxidantes 538 

Titânio: Atmosferas Inertes e Redutoras 1260 

Tantalum 2349 

Termo-alloys APM 1425 

Cerâmica C610 (Pytagoras) 1500 

Cerâmica C710/799 (Alsint) 1600 

Metal Ceramic LT-1: Atmosferas Oxidantes 1375 

Recrystalized Silicone Carbide 1600 

Platina 1699 

 
Tabela 2 – Temperatura máxima de serviço de materiais: Temperaturas indicativas, sujeitas a alteração de acordo com atmosfera/meio 
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Instalação 
 
 
As sondas de temperatura do tipo HIGItemp TTH 30H destinam-se a serem aplicadas em condutas, tanques ou em 
outras partes do processo se requerido onde seja requerido adaptações higiénicas. Os componentes de interface, do 
lado do processo tais como acoplamentos do lado do processo e respectivos o-rings, são da responsabilidade do 
cliente, não sendo fornecidos com o equipamento. No entanto e se requerido, poderão ser fornecidos em separado 
esses mesmos componentes necessários para a correcta instalação da HIGItemp TTH 30H. 
O comprimento de imersão tem grande influência na precisão do instrumento. Se a imersão for pequena, um erro 
adicional irá existir e poderá não ser negligenciável, principalmente se existir grande diferença entre a temperatura do 
processo medida e a temperatura ambiente. A dissipação de temperatura dá-se pela adaptação ao processo e o 
elemento interno.   
De forma a minimizar esse erro, recomenda-se que o comprimento de imersão (IL) deverá ser pelo menos 10 vezes o 
diâmetro da bainha, desde o ponto mais próximo do sensor à adaptação. No caso das HIGItemp o sensor está colocado 
a cerca de 20mm da extremidade da bainha. Pelo exposto recomenda-se que para a TTH 30H com 6mm de diâmetro o 
comprimento mínimo da bainha deverá ser 100mm. Caso isso não seja possível deverá ser utilizado outro modelo com 
diâmetro tal que satisfaça a regra apresentada. 
Sempre que possível o comprimento de imersão deverá ser ligeiramente superior ao diâmetro da conduta. Por outro 
lado, apropriado isolamento térmico poderá compensar um comprimento de imersão reduzido. Outra possibilidade de 
forma a se garantir uma medição correcta e a montagem com ângulo inclinado, tal como se mostra em baixo. Quando 
aplicável, a sonda deverá ser inclinada contra a direcção do caudal do fluído. 
 
Deverá se ter atenção também ao ponto de medição de temperatura se o caudal for de um fluído de duas fases. 
Se o fluído a medir for de temperatura baixa e o ambiente com elevada humidade relativa, deverá ser utilizada uma 
cabeça plástica (por exemplo poliamida ou polipropileno). 
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Esquemas de Ligações 
 
 
São exibidas em baixo as conexões eléctricas típicas usadas nas sondas de temperatura HIGItemp TTH 30H.  
Poderá ser instalado na cabeça da sonda um transmissor de temperatura ou um bloco de terminais cerâmico.  
Imediatamente por baixo, considerando a utilização do transmissor TMT 188, entrada apenas do tipo termopar e dos 
tipos TMT 181/ TMT 182 (HART), com entrada universal. 
Para obter todos os detalhes destes transmissores, consulte por favor os documentos de informação técnica ou 
manuais de utilização. 
 

 
 
Transmissores com comunicação digital Profibus PA ou Fieldbus Foundation H1 dos tipos TMT84 e TMT85: 
 

 
Ou em opção, como se exibe por baixo com bloco de terminais cerâmico: 
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Características Técnicas 
 
 
Elemento Sensor  Termopares simplex tipos T, J, K ou N em cabo de isolamento mineral MgO, 

classe 1 IEC 60584, junção isolada. 
 
 
 
Gama de Utilização  Tipo T: -200ºC a 400ºC.   

  Tipo J: -200ºC a 760ºC. 
 Tipo K: -200ºC a 900ºC. 
 Tipo N: -200ºC a 900ºC. 
 Outros a especificar (versões especiais). 
 
 
 
Materiais  Partes em contacto com meio em SS 316L/1.4404.  

Cabeças de ligação em polipropileno com aprovação FDA para uma 
temperatura ambiente máxima de 150ºC, em poliamida preta, em SS316, 
em alumínio com aprovação ATEX EEXd 1/ 2 GD, com ou sem display.  
Bloco de terminais de ligação cerâmico na cabeça da sonda se requerido, 
com molas de carga. 
Elementos internos tipo T e J em cabo de isolamento mineral MgO, 
revestido em SS321 e elementos internos tipo K e N em cabo de isolamento 
mineral MgO, revestido em Inconel 600. 

 
 

 
Dimensões Bainha de imersão com diâmetro 6mm, 9mm ou 10mm com comprimento 

máximo de 800mm, forma direita, ou estreitada “stepped” na extremidade 

do sensor para resposta mais rápida. Válido para bainhas de 9mm e 10mm. 
Comprimentos standard de 100mm a 400mm. Outros a especificar. 

  Zona de dissipação de temperatura de igual diâmetro da bainha de imersão 
com comprimentos standard de 75mm, 120mm e 150mm. Outras 
dimensões a especificar. 

  Cabeças de ligação tipos B e D com display. Tipo B em alumínio conforme 
com ATEX II 2 GD EExd IIC zona 1/2 (opções B2 ou B3 campo 080). 
As versões com display requerem instalação de transmissor de 
temperatura. 

 
 
 
Transmissor de Temperatura Tipo TMT 188 entrada termopar, gama fixa e pré-configurado de fábrica 

para gama a especificar, com aprovação ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6. 
Saída de sinal 4...20mA tecnologia a dois fios. 

 Tipo TMT 181 de entrada universal, programável por PC e pré-configurado 
de fábrica para gama a especificar. Opção com aprovação ATEX II1G EEx 
ia IIC T4/T5/T6. Saída de sinal 4...20mA tecnologia a dois fios. 
Tipo TMT 182 de entrada universal, programável por HART/PC e pré-
configurado de fábrica para gama a especificar. Opção com aprovação 
ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6. Saída de sinal 4...20mA.  
 
Tipo TMT 84 para sensores de temperatura com configuração simples ou 
dupla, comunicação digital Profibus PA. Opção com aprovação ATEX II1G 
EEx ia IIC T4/T5/T6. Display local disponível como opção.  
Tipo TMT 85 para sensores de temperatura com configuração simples ou 
dupla, comunicação digital Fieldbus Foundation H1. Opção com aprovação 
ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6. Display local disponível como opção.  
 
Detalhes disponíveis nos respectivos documentos de informação técnica.  

  
 

    
Selagem  Por resina epoxy tipo PX400D. 
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Protecção de Ingresso IP65 com cabeças de ligações em alumínio tipo B e IP66 com cabeças de 

ligação SS316L, em poliamida e polipropileno. IP68 com cabeças alumínio 
tipo D. 

 
 
 
Resistência de Isolamento Superior a 2000Mohm, teste a 500Vdc temperatura ambiente, para junções 

isoladas. 
 

 
 
Adaptação ao Processo Soldada, esférica para soldar, Clamp ISO 2852, Varivent, SMS, Diary 11851 

 

 

 
 
 

 

 
 

Construção 
 
 

   
 
* Bucins não incluídos em fornecimento regular 
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Detalhes Adicionais 
 
 
Manutenção  As sondas de temperatura do tipo HIGItemp não requerem qualquer tipo de 

manutenção específica. 
 
 
 
Protocolo de Calibração   No que diz respeito ao protocolo de calibração, este inclui as especificações 

do protocolo de conformidade que acompanha todas as sondas de 
temperatura, consistindo num relatório de inspecção que declara o 
cumprimento com os pontos essenciais com a IEC 60584, com tabela de 
valores para um ponto de medida. 

 
 
 
Protocolo de Conformidade  Protocolo de conformidade com ATEX EEx d IIC 2GD incluído com o 

equipamento, se for fabricado de acordo com as opções B2 ou B3, no 
campo 080. 

 
 
 
Certificado de Calibração  Se requerido e a ser especificado em separado, poderá ser conduzida uma 

calibração para a HIGItemp, com a emissão do respectivo certificado por 
entidade independente e acreditada para tal. 

 
 
 
Acessórios Estão disponíveis como acessórios ou peças de reserva, elementos internos 

a especificar, bainhas de protecção, blocos de terminais cerâmicos, 
cabeças de ligação, transmissores de temperatura e respectivo kit interface 
e software para a parametrização. 

   
 
 
Prazo de Entrega  Para pequenas quantidades (aproximadamente 10 unidades) com opções 

standard, o prazo de entrega situa-se entre os 8 e 12 dias úteis ou expresso 
(48h) dependendo da configuração e quantidades requeridas.  
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Como Encomendar 
 

Código 
Encomenda 

Descrição 

 
TTH 30H- Sonda de Temperatura Tipo HIGItemp Modelo TTH 30H 

  

010 Tipo de Sensor Termopar 

J Termopar tipo J simplex 

T Termopar tipo T simplex 

K Termopar tipo K simplex 

N Termopar tipo N simplex 

Y Versão especial de sensor termopar a especificar 

  

020 Forma da Extremidade da Bainha 

S Direita, resposta standard 

R Reduzida com comprimento de 30mm, resposta rápida (comprimento de imersão IL >= 50mm) 

Y Versão especial de extremidade a especificar 

  

030 Comprimento de Imersão no Processo IL 

2 Comprimento de imersão de 100mm 

3 Comprimento de imersão de 150mm 

4 Comprimento de imersão de 200mm 

5 Comprimento de imersão de 250mm 

6 Comprimento de imersão de 300mm 

7 Comprimento de imersão de 350mm 

8 Comprimento de imersão de 400mm 

X Comprimento de imersão a especificar 

9 Versão especial de comprimento de imersão a especificar 

  

040 Comprimento de Dissipação de Temperatura NL 

1 Comprimento de dissipação de 75mm 

3 Comprimento de dissipação de 120mm 

4 Comprimento de dissipação de 150mm 

0 Sem zona de dissipação de temperatura 

X Comprimento de dissipação a especificar 

Y Versão especial de comprimento de dissipação de temperatura a especificar 

  

050 Diâmetro e Material da Bainha, Elemento Interno (Preço por 10mm) 

L6 Diâ. 6mm em SS316L, elemento interno J substituível de 3mm em SS321 

J9 Diâ. 9mm em SS316L, elemento interno J substituível de 6mm em SS321 

L0 Diâ. 10mm em SS316L, elemento interno J substituível de 6mm em SS321 

H6 Diâ. 6mm em SS316L, elemento interno T substituível de 3mm em SS321 

T9 Diâ. 9mm em SS316L, elemento interno T substituível de 6mm em SS321 

H0 Diâ. 10mm em SS316L, elemento interno T substituível de 6mm em SS321 

M6 Diâ. 6mm em SS316L, elemento interno K substituível de 3mm em inconel 600 

K9 Diâ. 8mm em SS316L, elemento interno K substituível de 4.5mm em inconel 600 

K9 Diâ. 9mm em SS316L, elemento interno K substituível de 6mm em inconel 600 

M0 Diâ. 10mm em SS316L, elemento interno K substituível de 6mm em inconel 600 

N0 Diâ. 10mm em SS316L, elemento interno N substituível de 6mm em inconel 600 

Y9 Versão especial com bainha e elemento interno a especificar 
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Código 
Encomenda 

Descrição 

  

060 Adaptação ao Processo 

C1 Por clamp 1" AISI 316L 

C2 Por clamp 1 1/2" AISI 316L 

C3 Por clamp 2" AISI 316L 

H1 Por flange higiénica DIN 11851 DN25 em SS316L 

H2 Por flange higiénica DIN 11851 DN40 em SS316L 

H3 Por flange higiénica DIN 11851 DN50 em SS316L 

S1 Por adaptação higiénica SMS DN25 em SS316L 

S2 Por adaptação higiénica SMS DN38 em SS316L 

S3 Por adaptação higiénica SMS DN51 em SS316L 

S9 Por flange higiénica tipo "Collared sleeve" DN25 para soldar e o-ring em PEEK (para bainhas de 6mm)  

S8 Por acessório esférico em SS316Ti para soldar ao processo (para bainhas de 6m) 

V0 Por Varivent DN25 em SS316L 

V1 Por Varivent DN40 em SS316L 

V2 Por Varivent DN50 em SS316L 

Y9 Versão especial de adaptação ao processo a especificar 

  

070 Bloco de Terminais na Cabeça 

S Não incluída, pontas soltas para conexão a transmissor de temperatura 

B Bloco até 6 terminais tipo B 

E Bloco até 6 terminais tipo B, ATEX EExe 

Y Versão especial de bloco de terminais a especificar 

  

080 Tipo de Cabeça de Ligações 

B1 Cabeça de alumínio tipo B, IP65, entrada de cabos M20x1,5 

B2 Cabeça de alumínio tipo B, EExd, entrada de cabos M20x1,5 

B3 Cabeça de alumínio tipo B, EExd com display, entrada de cabos M20x1,5 

B4 Cabeça em SS316L tipo B, IP66, entrada de cabos M20x1,5 

B5 Cabeça em poliamida tipo B, IP66, entrada de cabos M20x1,5 

B6 Cabeça em polipropileno PP, tipo B, com aprovação FDA, IP66, entrada de cabos M20x1,5 

D1 Cabeça de alumínio tipo D, com display, entrada de cabos M20x1,5 

D3 Cabeça de alumínio tipo D, com display de LED’s, entrada de cabos M20x1,5 

Y9 Versão especial de cabeça de ligações a especificar 

  

090 Transmissor de Temperatura 

A0 Sem transmissor de temperatura 

W2 
Transmissor de temperatura programável por PC, ATEX EExia IIC, tipo TMT 181, entrada universal, 
com isolamento galvânico, saída 4...20mA ajustado para a gama a especificar pelo cliente 

W3 
Transmissor de temperatura programável por HART, ATEX EExia IIC, tipo TMT 182, entrada universal, 
com isolamento galvânico, saída 4...20mA, ajustado para a gama a especificar pelo cliente 

W4 
Transmissor de temperatura programável por HART, tipo TMT 182, entrada universal, com isolamento 
galvânico, saída 4...20mA, ajustado para a gama a especificar pelo cliente 

W6 
Transmissor de temperatura programável por PC, tipo TMT 181, entrada universal, com isolamento 
galvânico, saída 4...20mA ajustado para a gama a especificar pelo cliente 

W7 
Gama fixa, tipo TMT 188, entrada termopar, com isolamento galvânico, saída 4...20mA ajustado para a 
gama a especificar pelo cliente 

W8 
Gama fixa, tipo TMT 188, ATEX EExia IIC, entrada termopar, com isolamento galvânico, saída 
4...20mA ajustado para a gama a especificar pelo cliente 

WA 
Transmissor de temperatura Profibus PA, tipo TMT 84, entrada universal, até 2 sensores, ajustado 
para gama a definir pelo cliente 

WB 
Transmissor de temperatura Profibus PA, tipo TMT 84, entrada universal, até 2 sensores, com display 
local, ajustado para gama a definir pelo cliente 

WC 
Transmissor de temperatura Fieldbus Foundation H1, ATEX EExia IIC, tipo TMT 85, entrada universal, 
até 2 sensores, ajustado para gama a definir pelo cliente 

WD 
Transmissor de temperatura Fieldbus Foundation H1, ATEX EExia IIC, tipo TMT 85, entrada universal, 
até 2 sensores, com display local, ajustado para gama a definir pelo cliente 

Y9 Versão especial de transmissor de temperatura a especificar 
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Exemplo de Aplicação: 
 
 

Sonda de temperatura termopar tipo K para aplicação criogénica com elemento interno substituível para utilização na 
gama de -200ºC a +30ºC, bainha de imersão em SS316L com 9mm de diâmetro e 300mm de comprimento, zona de 
dissipação de temperatura com 150mm, adaptação ao processo por flange higiénica DIN 11851 DN50 em SS316L, 
cabeça em polipropileno com aprovação FDA. 
 
 

Código de Encomenda: TTH 30H-KS64K9H3BB6A0 
 
 

 
 
 
Reserva-se o direito à Delta Sensor, Lda a alteração de dados técnicos sem aviso prévio 
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