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TERMORESISTÊNCIA 

Vantagens Frente aos Termopares Convencionais 

    

Para fazer um pedido, é necessário especificar 

Tipo do termopar;                       Com ou Sem cabeçote;
Tipo de Rosca NPT ou BSP;      Diâmetro da rosca;
Tamanho da haste;                     Diâmetro da haste.

Controle de Qualidade

    
Todas as ligas de fios Termopares utilizadas na fabricação dos sensores de temperatura, são submetidas a rigoroso controle e inspeção 
de qualidade quanto a suas características.
Todo o material, principalmente as ligas Termopares, são acompanhadas de certificados do fornecedor e submetidas a testes internos 
de recebimento e de laboratório, onde obtém a liberação para a produção.
Com este controle é assegurado que todos os sensores Termopares sejam fabricados com ligas de alta qualidade.

Os Termômetros de resistência são sensores de temperatura que operam baseados no princípio da variação da resistividade
elétrica de um metal em função da temperatura.
Termoresistência ou termômetro de resistência são sensores de alta precisão e excelente repetibilidade de leitura, desvio
com uso e envelhecimento desprezíveis, além de alto sinal elétrico de saída.    

Características 

    
As termoresistência em suas montagens convencionais, o bulbo de resistência é montado em uma bainha de aço inoxidável
preenchida com óxido de magnésio, permitindo uma ótima condução térmica e protegendo o bulbo de qualquer choque 
mecânico ou impacto.
Sua faixa de utilização vai de -200ºC a 650ºC conforme a norma ASTME1137 segundo a ITS-90. As termoresistências são 
divididas em duas classes de pressão: classe A e B, podendo ser montadas com ligação 2 ou 3 fios.

Dentro da sua utilização é muito mais preciso que o termopar, sendo que a tolerância de erro a 500ºC é de 2,4ºC na 
classe B e na classe A é de 0,98ºC.
Fazendo as devidas interligações com os equipamentos adequados, podem ser ligados a qualquer distância.
São mais estáveis que os termopares.
Corretamente protegido podem ser utilizados em qualquer ambiente.
Sua curva de resistência Ohmica / Temperatura é mais linear, e mais precisa que a dos termopares.
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 Alguns Modelos de Termoresistências

Recomendações para instalação

O bulbo de resistência deve ser totalmente imerso no processo.
Deverá ser evitado o choque mecânico ou impacto na instalação.
É recomendado o pré-aquecimento do sensor para evitar o choque térmico.
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