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DIÂMETRO:

Informação de Produto
APLICAÇÃO:
Para processos industriais quimicos, petroquimicos,
alimenticios, farmaceutícos, papel e celulose e outros onde
se requeira medir, indicar ou controlar temperaturas muito
baixas ou muito altas (-200ºC até +650ºC), estes
instrumentos são muito versateis e de excelente custo
beneficio, uma vez que seus sensores são atuados a gás
nitrogenio completamente inocuo e volatil na eventualidade
de ruptura do elemento sensor não havendo qualquer
possibilidade de contaminação acidental no processo, alem
de muito preciso e com escala linear, admite montagem
equipado com contatos eletrícos (ver modelos também para
areas classificadas), apresenta varios tipos de montagens
como haste rigida ou capilar remoto flexivel (a distancia)
nas versões industriais standard ou petroquimicos.

CARACTERÍSTICAS:
CAIXA E ANEL:
Aluminio fundido acabamento pintura epoxi preto a partir ø 100mm
Aço inoxidavel AISI-304 de engate baioneta acabamento polido
Fenol moldado somente ø 114mm.
ELEMENTO SENSOR: Pressão de gas nitrogenio em reservatorio selado tipo bulbo unido a bourdon

elastico formato espiral.
MOSTRADOR: Fundo branco, caracteres preto em arco de 270º  (Antiparalaxe no modelo petroquimico).
PONTEIRO: Aluminio balanceado tipo faixa com ajuste de fricção ou micrometrico no modelo

petroquimico.
VISOR: Vidro plano
ANEIS DE VEDAÇÃO: Borracha nitrílica
SOQUETE / CONEXÃO: Latão, aço SAE 1020, aço inoxidavel AISI-304 ou 316.
HASTE / BULBO: Latão, aço SAE 1020, aço inoxidavel AISI-304 ou 316.
CAPILAR: Aço SAE 1020, cobre, aço inoxidavel AISI-304 ou 316.
REVESTIMENTO DO CAPILAR: Aço SAE 1020 zincado, aço inoxidavel AISI 304, PVC
DIAMETRO DO BULBO: 1/4", 3/8" ou 1/2"
COMPRIMENTO MAXIMO / MINIMO:
Capilar: maximo 30.000 mm
Bulbo: min. 50mm / max. 2.000mm
SOLDAS:
Pelo processo tig (petroquimico)
Prata (standard)
ROSCA DE CONEXÃO: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" BSP ou NPT /  tipo macho ou femea (vide fl.2/5)
FAIXAS DE TEMPERATURA: - 200ºC até + 650ºC
OLEO ISOLANTE OU SILICONE: Com enchimento acrescentar + 0,5% a precisão especifica do

instrumento
CONTATO ELETRICO: Quando acoplado acrescentar + 0,5% a precisão especifica do instrumento

a partir do ø de 100mm ver IP-012-AC.
POÇO: OPCIONAL  ver IP-011-AC, quando acoplado acrescentar ± 0,5% a exatidão
INVOLUCRO: IP-65

Modelos: NA-PTF / NR-PTF / NA-PTR / NR-PTR / NA-F / NR-F / NA-R / NR-R / N-A-P

Pr
od

ut
o 

fa
br

ic
ad

o 
de

 a
co

rd
o 

co
m

 a
s n

or
m

as
 A

.B
.N

.T
 -

TERMOMETRO NITROGENIO

Rev. 04/01

Foto Ilustrativa

Atuado a Gás "Nitrogênio"
"Ecologicamente Correto"

Standard
67-80-100-150mm
Petroquimico
100-114-150mm

Classificação SAMA III
Classe de exatidão: ± 1% FE (Petroquimico)

± 1,5% FE (Standard)"Com ou sem contatos eletricos"

Precisão
em tudo
que faz!
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Standard:
Montagem: Conforme fl.3/5 (porém sem as letras "PT"), exemplo:

Notas: 3) Haste / Bulbo em material de latão viável de fabricação numa temperatura de até 200ºC, acima deste será
fabricado em aço carbono ou opcionalmente em aço inoxidavel (vide tabela "B")

Codigos de seleção e seus opcionais

Painel:

Obs: Caixa estampada em aço carbono com aba, acabamento pintura em epoxi preto (cod. "C")

"C"

(3)
(3)

Desenhos Dimensionais

NA-P-67
NA-P-100

B I M E T A L

Precisão
em tudo
que faz!

Industria e Comercio de Aparelhos de Medição Ltda.
Fone/Fax: (011) 2301-1588

Rua Cairiri Nº270/278 V.Ema - São Paulo - SP
CEP:03160-010

Rev. 04/01



                                                                                                     IP-014-T
                                                                                             3/5

B I M E T A L

Precisão
em tudo
que faz!

Industria e Comercio de Aparelhos de Medição Ltda.
Fone/Fax: (011) 2301-1588

Rua Cairiri Nº270/278 V.Ema - São Paulo - SP
CEP:03160-010

Rev. 04/01



                                                                                                     IP-014-T
                                                                                             4/5

- 100 + 50
- 200 + 100

FenolP

Petroquimicos
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Material e revestimento do capilar (vide tab."C")
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