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Sensor de temperatura Pt100   1000550 

 

Instruções para o uso 
10/15 Hh 

 
 

1. Indicações de segurança 

 Para evitar danos permanentes do sensor 
de imersão Pt100 juntamente fornecido, a 
temperatura máxima de 150°C não deve 
ser ultrapassada em nenhuma hipótese! 

 Não submeter o manípulo de PVC e o 
cabo de conexão a temperaturas maiores 
do que 80° C! 

 

 

2. Fornecimento 

1 Caixa do sensor. 

1 Sensor de imersão Pt100. 

1 Cabo de conexão miniDIN de 8 pinos, 60 cm  

 

 

3. Descrição 

A caixa do sensor, incluindo o sensor de 
imersão Pt100, serve para a medição de 
temperaturas de -50° C a +150° C e é 
empregada em conexão com a interface 3B 
NETlog™. 

O sensor é identificado automaticamente pela 
interface após a conexão. 

A haste e a ponta do sensor de imersão são 
constituídas de aço inoxidável tipo 316. Ele é 
apropriado para medições de temperatura em 
líquidos orgânicos, soluções salinas, ácidos e 
bases. 

 

 

4. Dados técnicos 

Intervalo de medição: de - 50° C até 150° C. 

Tipo de sensor:  sensor de resistência  
   Pt100. 

Precisão: 0,1% do valor 
mensurado + 0,25° C. 

Resolução:  0,1° C. 

Retardo: aprox. 30 s quando de 
uma modificação de 
temperatura de 0° C 
para 100° C. 

Cabo do sensor: PVC-isolado, 1 m  
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5. Utilização 

 Conectar o sensor de imersão na caixa do 
sensor e encostar no ponto de medição, 
respect., mergulhar no líquido. 

 Esperar o equilíbrio de temperatura e ler o 
resultado da medição. 

 

 

6. Aplicações 

Medições de temperatura no 
acompanhamento de experiências. 

Observação de pontos de congelação e 
ebulição e dos calores de reação. 

Avaliações relacionadas com o meio ambiente 
em viveiros, meteorológico e terrestre. 

Velocidades de reações químicas. 

Procedimentos bioquímicos e enzimáticos. 

Estudos microbiológicos. 

 
6.1 Aparelhos necessários 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 Sensor de temperatura Pt100 1000550 
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