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1. Avisos de segurança 

 Para evitar danos permanentes do 
termopar do tipo K juntamente fornecido, a 
temperatura máxima de 1370°C não deve 
ser ultrapassada em nenhuma hipótese! 

 
 

2. Indicações de segurança 

1 Caixa do sensor. 

1 Sensor de termopar de NiCr-Ni- (TC-K), de 
1,20 m de comprimento. 
1 Cabo de conexão miniDIN, 8-pinos, de 60 
cm de comprimento. 
 
 

3. Descrição 

O termopar TC-K serve para a medição de 
temperaturas extremamente baixas e 
extremamente altas como, p.ex., em nitrogênio 
ou oxigênio líquido e no interior de uma chama 
e é empregado em conexão com a interface 
3B NETlog™. 

O sensor é identificado automaticamente pela 
interface após a conexão. 

O aparelho é constituído da caixa do sensor, 
incluindo o sensor de termopar de NiCr-Ni (tipo 
K), com compensação da temperatura 
ambiente. 
Os sensores de imersão 1002804 e 1002805 
podem ser conectados, da mesma maneira, na 
caixa do sensor. 

 
 

4. Dados técnicos 

Intervalo de medição: de -270°C a +1370°C 

Tipo de sensor:  NiCr-Ni (tipo K) 

Precisão: 0,2% e 3°C na faixa de 
-270°C a 0°C; 

0,1% e 2°C na faixa de 
0°C a 1370°C 

Resolução:  1°C 

Retardo: aprox. 3 s quando de 
uma modificação de 
tempera- tura e 0°C e 
100°C 

Cabo do sensor: Fibra de vidro isolado, de 
1,20 m de comprimento 
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5. Utilização 

 Conectar o sensor de termolelemento na 
caixa do sensor e encostar no ponto de 
medição.  

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

 

 

6. Aplicações 

Medições até a faixa de temperaturas mais 
baixas em gases liquefeitos. 

Medições de temperatura em pontos de difícil 
acesso em montagens experimentais 
favorecidas pelo comprimento da sonda de 
1,20m e do diâmetro reduzido de 1,5 mm. 

Medições em intervalos aquecidos de chamas 
sem a destruição da ponta do sensor. 

 

 

7. Exemplo de experiência 

Comprovação da lei de resfriamento de 
Newton 

 

 
Fig. 1: Comprovação da lei de resfriamento de 
Newton 

 

Na experiência é utilizado o sensor de imersão 
do tipo K, 1002804: 

 Conectar um ao outro os aparelhos 
conforme a montagem seguinte, ligar a 
interface 3B NETlog e esperar a 
identificação automática do sensor. 

 Preparar a detecção da medição na 
interface por um período de 10 horas, isto 
é, ajustar a cada 0,36s um valor para o 
total de 100.000 valores. 

 Encher o recipiente até o meio 
aproximadamente com água em ebulição 
(aprox. 100°C). 

 A seguir, iniciar a detecção da medição e, 
após o encerramento da experiência, 
representar a curva de resfriamento 
graficamente:  

 

 
Fig.2: Redução da temperatura em relação ao 
tempo 
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