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TABELA DE LIMITE DE ERRO, TEMPERATURA 
MÁXIMA DE TRABALHOE BITOLA DO FIO

Controle de Qualidade

    
Todas as ligas de os 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 certicados 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.

Tabela de Limite de Erro / Baseados na Norma ASTM E230, segundo a I.T.S.-90 e ( IEC 584) 

    
    FAIXA DE
TEMPERATURA

    TIPOS DE
TERMOPARES     STANDARD

(escolher o maior)
      ESPECIAL
(escolher o maior)

    LIMITES DE ERRO

   T    -180 a 370ºC    ± 1ºC ou ± 0,75%    ± 0,5ºC ou ± 0,4%

   J    0 a 800ºC    ± 2,2ºC ou ± 0,75%    ± 1,1ºC ou ± 0,4%

   E    -200 a 800ºC    ± 1,7ºC ou ± 0,5%    ± 1ºC ou ± 0,4% 

   K/N    0 a 1260ºC    ± 2,2ºC ou ± 0,75%    ± 1,1ºC ou ± 0,4% 

   S/R    0 a 1500ºC    ± 1,5ºC ou ± 0,25%    ± 0,6ºC ou ± 0,1% 

   B    870 a 1700ºC    ± 0,5%    ± 0,25% 

São duas as classes de precisão para Termopares: classe Standard e classe Especial. A classe Standard é a mais utilizada 
industrialmente e em processos onde não se requer tanta precisão na leitura da temperatura. Deve-se vericar nas Tabelas 
de Desvios apresentadas neste catálogo, se o indicado para o termopar selecionado atende ao erro máximo que o 
processo pode ter. Já o Termopar de classe Especial, apresenta desvios menores e são utilizados onde se deseja reduzir 
ao máximo os erros de leitura, e, com isso tornar o processo mais preciso.

    TIPOS DE
  TERMOPAR

   T

   J

   E

   K/N

   S/R

   B

   800ºC

   870ºC

   1200ºC

     BITOLA 8AWG 
             3,26mm

       BITOLA 14 AWG 
               1,63mm

       BITOLA 20 AWG 
               0,81mm

       BITOLA 24 AWG 
               0,51mm

   1700ºC

   1480ºC

   870ºC

   430ºC

   370ºC

   200ºC   260ºC

   480ºC

   540ºC

   980ºC   1090ºC

   650ºC

   590ºC

   370ºC

Tabela Temperatura Máxima trabalho / Bitola do o 

    

Lembramos que estes valores da tabela se referem a Termopares convencionais utilizando tubos ou poços de proteção 
totalmente vedados.
Os Termopares convencionais com suas montagens devidamente especicadas e acessórios como blocos de ligação, 
cabeçotes,tubos de proteção metálicos, poços termométricos e outros, (vericar tabelas de acessórios) abrangem uma 
ampla faixa de utilização em diversosprocessos industriais.
Para um melhor esclarecimento sobre especicações quanto a tipos de montagens ou dúvidas a respeito de termometria 
em geral, recomendamos que faça uma consulta ao nosso Departamento de Vendas Técnicas, para que possamos 
ajudá-lo na denição da melhor especicação.
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