
Medição Eletrônica de Temperatura

TE  65.10

Termopares
com poço • Modelo TC 200

Serviços planejados
- Construção de máquinas, plantas e tanques
- Geração de energia
- Indústria química
- Indústria alimentícia
- Ventilação e ar-condicionado

Geral
Os termopares desta série podem ser combinados com vários modelos de
poços térmicos. A utilização do termopar sem o poço, só é recomendada em
certas aplicações.

O respectivo modelo de termopar - extensão do pescoço, conexão ao poço,
inserção, etc - deve combinar com o modelo do poço no qual será instalado.
Combinações dos componentes de outros termopares são possíveis.

Os modelos com extensão do pescoço são adequados para:

- Combinações com poços de matetrial sólidos ( usinados)
- combinações com poços de material sólido

(por exemplo: data sheet TM 90.01 , TM 90.03 , TM 90.04)
- sondas de temperatura de resposta rápida

(com inserção soldada ou utilizaçao sem poço,
veja data sheet TE 65.40)

- permitir a instalação através de vários comprimentos de inserção
(com conexão deslizante rosacada ou conexão deslizante com flange)

Os modelos sem extensão do pescoço são adequados para:
combinações de poços de construção fabricada ( soldados )

- sondas de temperatura de resposta rápida
(com conexão deslizante para inserção, para utilização
sem poço, veja data sheet TE 65.40)

Atenção especial deve ser dada as dimensões da inserção quando combinada
com um poço. A transferência de calor adequada entre o poço e a inserção é
assegurada quando a inserção está com com o comprimento e diâmetro corretos.
A escolha de comprimentos padrões favorece o prazo de entrega das partes
com ítens disponíveis em estoque.

Modelos com segurança intrínseca com certificação do fabricante estão
disponíveis para áreas classificadas.
Certificações do fabricante conforme NAMUR NE 24 ou em conformidade com
DIN VDE 0165 estão disponíveis.

A instalação opcional de transmissores analógicos ou digitais completam a faixa
de aplicações.
( - analógico, faixas fixas:

Modelo T20 data sheet TE 20.01 ,
- analógico, faixas selecionadas com pontes de solda:

Modelo T21 data sheet TE 21.01 ,
- digital, Modelo T12 data sheet TE 12.01 ,
- digital, com Protocolo HART ®: Modelo T32 data sheet TE 32.01 )
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Cabeçote de conexão

3160 645.01

Dimensões  em  mm

2)

2)

3)

1)

1)

1) com parafuso 2)  com prendedor 3)  projetado para proteção à explosão: preto

1)

2

Erro do sensor
1)

1)  qualquer uma é maior,  t = temperatura

1)

Pescoço de extensão
A extensão do pescoço é parafusada no cabeçote. O tamanho usual para padrões industriais é M 24 x 1,5 mm. O comprimento do
pescoço de extensão depende da aplicação.
É importante que, quando ajustado com um poço, o comprimento do pescoço (medida H), comprimento do poço e o comprimento da
inserção estejam todos dimensionados adequadamente. A transferência de calor adequada entre poço e inserção, tem resultados
confiáveis se estiverem corretamente dimensionados. Quando determinados estes comprimentos deve-se estar ciente que a inserção é carregada com uma mola (mola:
0 a 10 mm) para assegurar que a inserção pressione contra o fundo do poço.
Além disso, recomenda-se que o comprimento do pescoço seja selecionado para dar um comprimento padrão ao termopar. A vantagem
disto é que a inserção acompanhe com os padrões.

comprimento da extensão do pescoço  =  comprimento do pescoço ( medida H )  +  15 mm

Sensor

No caso do tipo K existe um risco entre 850 °C e 950 °C . Recomenda-se o uso de um sensor tipo N, se a temperatura de trabalho flutua
continuamente neste faixa.
Tipo L e tipo U são fornecidos para uso em plantas antigas. Estes termopares não são mais definidos nos padrões internacionais.

TC200 componentes
-  Cabeçote de conexão

-  Extensão do percoço

-  Conexão ao poço

-  Inserção

-  Transmissor (opcional)

Legenda:
ML Comprimento da inserção
H Comprimento do pescoço

opiT ocimrétraP dradnatS oãçarepoedarutarepmeT
adadnemocer.xám

K iN-rCiN 485CEINID C°0011

J iNuC-eF 485CEINID C°008

E iNuC-rCiN 485CEINID C°008

T iNuC-uC 485CEINID C°004

N iSiN-iSrCiN 485CEINID C°0011

L iNuC-eF 21-5891:01734NID C°008

U iNuC-uC 21-5891:01734NID C°004

oledoM lairetaM obacodadartnE eduarG apmatadotnemahceF otnemabacA
dradnats rodatpadamoc oãçetorp

SB oinimulA 61gP TPN½5.31gP 45PI sosufarap2mocapmat odatnip,odaetarpeznorb

ZSB oinímulA 61gP TPN½5.31gP 56PI abaedapmat odatnip,odaetarpeznorb

H-ZSB oinímulA 61gP TPN½5.31gP 56PI abaedapmat odatnip,odaetarpeznorb

SSB oinímulA 61gP TPN½5.31gP 56PI abaedapmat odatnip,odaetarpeznorb

H-SSB oinímulA 61gP TPN½5.31gP 56PI abaedapmat odatnip,odaetarpeznorb

KSB ocitsálP 61gP TPN½5.31gP 45PI abaedapmat oterp

H-KSB ocitsálP 61gP TPN½5.31gP 45PI adasufarap oterp

AVB levádixonioçA 61gP TPN½5.31gP 56PI adasufarap oterp

H-KUB adimailoP 5.31gP 56PI abaedapmat egeb
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Combinações possíveis: modelo / diâmetro do pescoço de extensão / rosca de conexão

Conexão ao processo
Muitas possibilidades asseguram que o termopar, modelo TC 200, possa ser combinado com quase todos os poços. Os designers mais usuais de conexão são
mostrados nos seguintes desenhos. Outras possibilidades estão disponíveis sob consulta.

Legenda:
ø D Diâm. da extensão do pescoço G Rosca macho
ø d Diâm. da inserção G 1 Rosca fêmea
H Comprimento do pescoço t 1 Prof. da rosca no poço
ML Comprimento da inserção M Comprimento do parafuso,

- com ½ NPT  aprox. 8.1 mm
- com ¾ NPT  aprox. 8.6 mm

3160 670.02

Rosca macho Ajuste de união machoPorca de união

Uma peça do
pescoço de
extensão

Pescoço de
extensão com
porca giratória

Pescoço de extensão
com ajuste de compressão

com flange

Pescoço de extensão
com ajuste de compressão

(de posição)

3160 688.02

Conexão ao poço
(opcional)

Please state this design
in clearly understandable text,

Order Code Field No. 7, Code: ??

ngiseD mm11.aidtxE mm41.aid.txE

oãxenocedacsoR

ohcamacsoR

A½G A½G
A¾G A¾G

5.1x41M –
5.1x81M 5.1x81M
5.1x02M 5.1x02M

TPN½ TPN½
TPN¾ TPN¾

oãinuedacroP
½G ½G

5.1x42M 5.1x42M
2x72M 2x72M

ohcamoãinuedetsujA A½G A½G

ngiseD mm22.maidoãsnetxeedoçocseP

oãxenocedacsoR

açepamU
oãsnetxeedoçocsep

TPN½

oãsnetxeedoçocseP
airótarigacsormoc

TPN½

ngiseD mm21.aid.txE mm41.aid.txE

oãxenocedacsoR

oãsnetxeedoçocseP acsormes acsormes

mocoãsnetxeedoçocsep
oãsserpmocedetsuja

A½G A½G

TPN½ TPN½
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Exemplo de pedido
Modelo TC200,  modelo conforme com:
Código de compra:  TC 200 - Z - C 2 1 3 3 A 3 4 1 2 1 1 Z Z Z Z Z - Z

Modelo do instrumento
Proteção contra explosão: sem
Tipo de número de sensores: 1 x Type J
Erro do sensor: Class 2  a  DIN IEC 584
Ponto de medição: isolado
Diãmetro da inserção: 6 mm
Comprimento da inserção: 375 mm
Conexão ao poço / diâmetro do pescoço:

rosca macho  G ½ A / diâmetro 14 mm
Comprimento do pescoço: 165 mm  equivalente ao pescoço de 150 mm
Material do pescoço: aço inoxidável 1.4571
Cabeçote de conexão: modelo BSZ
Conexão do cabeçote ao pescoço: M 24 x 1.5
Entrada do cabo no cabeçote: Pg 16
Transmissor: sem
Faixa do transmissor: sem
Documentação de Garantia de Qualidade: sem

Comprimentos especiais são possíveis. As inserções são produzidas de tubos rígidos ou cabos com bainha. Modelos com cabos com bainha, têm proteção
contra vibração aumentada e são mais flexíveis. Os diâmetros de inserção listados são possíveis ambos com um ou dois elementos térmicos. O ponto da
inserção é alimentado com um ponto de medição isolado a menos que seja especificado.

Terminal positivo Terminal positivo

Terminal positivo3166 822.01

Descrição dos terminais
Duplo par térmicoPar térmico único

Proteção contra explosão
- As sondas de temperatura com inserção conforme NAMUR NE 24 são certificadas pelo fabricante para aplicações Ex i. O poço adequado para apropriada
zona de explosão não é coberto pela NAMUR NE 24.

- As sondas de temperatura podem ser certificadas pelo fabricante para aplicações Ex i quando os requisitos da DIN VDE 0165/2.91 são cumpridos. Tais
sondas certificadas devem somente ser usadas nas zonas 1 e 2.

Dimensões em  mm  (para o exemplo citado)

3162 983.01

Legenda:

ø D Diâmetro do pescoço.
ø d Diâmetro da inserção.
H Comprimento do pescoço
ML Comprimento da inserção

Diâmetro e comprimento da inserção
O diâmetro da inserção deve ser aprox. 1 mm menor que o diâmetro do poço no qual a inserção vai ser ajustada. Espaços maiores
que 0,5 mm entre a cavidade e a inserção tem um efeito negativo na transferência de calor levando a inexatidão.

A seguinte relação deve ser aplicada para determinar o comprimento necessário da inserção:

Comprimento da inserção  =  (comprimento do poço   –   M  ou  t 1 )  +  comprimento do pescoço  +  25 mm

A espessura dos poços em excesso de 5 mm devem ser consideradas na determinação do comprimento da inserção.

mmmeoãçresniad.aiD mmmedradnatsotnemirpmoC

3 541 502 572 513 573 504 534 525 555

6 572 513 573 504 534 525 555 556 537 5201

8 572 513 573 504 534 525 555 556 537 5201

01 572 513 573 504 534 525 555 556 537 5201
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Código de compra para termopar sem poço     Modelo TC 200
opmaC ogidóC otnemurtsnIodoledoM

oãsolpxeartnocoãçetorP
Z mes

B 42ENRUMANemrofnocetnacirbafododacifitrecmocorugesetnemacisnirtni

1 C 5610EDVNIDemrofnocetnacirbafododacifitrecmocorugesetnemacisnirtni

rosnesodoremúneopiT
A KopiTx1

B KopiTx2

C JopiTx1

D JopiTx2

2 ? ortuo

rosnesodorrE
1 485CEINIDa1essalC

2 485CEINIDa2essalC

8 1.69CMadradnatSISNA

9 1.69CMalaicepsEISNA

3 ? ortuo

oãçidemedotnoP
1 odalosi

4 2 odalosioãn

oãçresniadortemâiD
1 mm3

3 mm6

4 mm8 oãçalubut
5 mm01 oãçalubut

5 ? ortuo

oãçresniadotnemirpmoC
1 mm572

2 mm513

3 mm573

4 mm504

5 mm534

6 mm525

7 mm555

8 mm556

6 ? rehto

oãsnetxeedoçocsepodortemâid/oçopoaoãxenoC
1A mm11ortemâid/A2/1Gohcamacsor mm01emm8.aidseõçresnimocodasuoãn

1B mm11ortemâid/5.1x41Mohcamacsor mm01emm8.aidseõçresnimocodasuoãn

1C mm11ortemâid/5.1x81Mohcamacsor mm01emm8.aidseõçresnimocodasuoãn

1D mm11ortemâid/TPN2/1ohcamacsor mm01emm8.aidseõçresnimocodasuoãn

3A mm41ortemâid/A2/1Gohcamacsor

3C mm41ortemâid/5.1x81Mohcamacsor

3D mm41ortemâid/TPN2/1ohcamacsor

1E mm11ortemâid/2x72Moãinuedacrop mm01emm8.aidseõçresnimocodasuoãn

1F mm11ortemâid/2/1Goãinuedacrop mm01emm8.aidseõçresnimocodasuoãn

3E mm41ortemãid/2x72Moãinuedacrop

3F mm41ortemâid/2/1Goãinuedacrop

1G mm11ortemâid/A2/1Gohcamoãinuedetsuja mm01emm8.aidseõçresnimocodasuoãn

3G mm41ortemâid/A2/1Gohcamoãinuedetsuja

2H mm21ortemâid/acsormesoçocsep

2K mm21ortemâid/xonioça,A2/1Goãsserpmocedetsujamocoçocsep

4L mm22ortemâid/oçocsepodaçepmu,TPN2/1

4M mm22ortemâid/airótarigacropmocoçocsep,TPN2/1

7 ?? ortuo

oçocsepodotnrmirpmoC
2 mm541 mm031=Hoçocsepodotnemirpmocoaetnelaviuqe
4 mm561 mm051=Hoçocsepodotnemirpmocoaetnelaviuqe

8 ? rehto

oçocsepodlairetaM
1 1754.1levádixonioça

9 ? ortuo
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As especificações e dimensões mencionadas neste documento estão corretas no momento da impressão.
Este documento está sujeito a modificações sem aviso prévio.

WIKA  DO BRASIL Ind. e Comércio Ltda.
Av. Úrsula Wiegand 03 - Polígono Industrial

18560-000 - Iperó - SP

Tel.: 0800-99-1655 - Fax: (0**15) 266 - 1196

www.wika.com.br - vendas@wika.com.br

opmaC
.oN ogidóC otnemurtsnIodoledoM

oãxenocedetoçebaC
1 SBoledom

2 ZSBoledom

3 H-ZSBoledom

4 SSBoledom

5 H-SSBoledom

6 KSBoledom

7 H-KSBoledom

8 AVBoledom

01 ? ortuo

oçocsepoaetoçebacodoãxenoC
1 5.1x42M

4 TPN2/1 H-KUB,H-KSBKSB:soledometoçebacmocoãnn,mm22.aidoçocsepmocetnemos
11 ? ortuo

etoçebacoaobacodadartnE
1 61gP

2 5.31gP

3 TPN2/1

21 ? ortuo

rossimsnarT
ZZ mes

0A oãsolpxeartnocoãçetorpmes,02Toledom

2A aixEEoãsolpxeartnocoãçetorp,02Toledom

4A bixEEoãsolpxeartnocoãçetorp,02Tledom

0B oãsolpxeartnocoaçetorpmes,12Toledom

0D oãsolpxeartnocoaçetorpmes,21Toledom etneilcodoãçacificepseemrofnocoãçarugifnoc
2D aixEEoãsolpxeartnocoãçetorp,21Toledom etneilcodoãçacificepseemrofnocoãçarugifnoc
4D bixEEoãsolpxeartnocoãçetorp,21Toledom etneilcodoãçacificepseemrofnocoãçarugifnoc
0E oãsolpxeartnocoaçetorpmes,23Toledom etneilcodoãçacificepseemrofnocoãçarugifnoc
2E aixEEoãsolpxeartnocoãçetorp,23Toledom etneilcodoãçacificepseemrofnocoãçarugifnoc
4E bixEEoãsolpxeartnocoãçetorp,23Toledom etneilcodoãçacificepseemrofnocoãçarugifnoc

31 ?? ortuo

rossimsnartodaxiaF
ZZ mes

KK etneilcodoãçacificepse 23T,21T:soledometnemos "odideponaduja"ahlofesu
dradnatsaxiaf 12T,02T:soledometnemos oçerpedatsilanogidócajev

41 ?? laicepseaxiaf 12T,02T:soledometnemos lanoicidaotxetomocehcneerp
edadilauQedaitnaraGedoãçatnemucoD

Z mes

51 1 moc adireuqeroãçatemucodarehcneerprovaf

sianoicidasehlateD
MIS OAN

61 T Z lanoicidaotxet sehlatedsomocopmacetserehcneerprovaf

002CToledoMaraparpmocedogidóC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61

002CT – – – –

:lanoicidaotxeT
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