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Principais aplicações>>

Sensores de Temperatura NTC são fabricados a partir de um elemento resistor termicamente sensível 
que possui um coe�ciente negativo (Negative Temperature Coe�ciente). Fabricado a partir da 
mistura de óxidos de metais de transição, manganês, cobre, cobalto e níquel, apresentam variação de 
resistência ôhmica em relação a temperatura submetida. Quando aumenta a temperatura a resistên-
cia dimunui. A ADD-THERM produz e desenvolve sensores NTC para aplicações na faixa  de -55 °C a 
300°C. Oferecem estabilidade mecânica, térmica e elétrica, juntamente com um elevado grau de 
sensibilidade. A excelente combinação de baixo custo  e desempenho levou ao amplo uso de NTC´s 
em qualquer aplicação que necessite de  medição de temperatura.
 

• Aplicações Industriais
• Controle de Processos Industriais Os controles 

de emissão
• Equipamentos de Laminação de Plásticos
• Aplicadores de HotMelt
• Equipamentos de incêndio e Equipamentos 

de segurança
• Processamento de Fibras e fabricação
• Pirômetros (sem contato) 
• Processos fotográ�co
• Equipamentos de laboratório e aplicações 

cientí�cas
• Ferros de solda
• Equipamentos molde (termoplásticos) 
• Equipamentos de energia Eólica e Solar

• Equipamentos de Uso Doméstico
• Aquecedores solares, Elétricos e Gás
• Chuveiros e torneiras Eletrônicas
• Termostatos digitais
• Bebedouros com controle de temperatura 

eletrônico
• Fornos e Fogões Elétricos
• Os detectores de alarme de incêndio
• Refrigeração e Ar Condicionado
• Máquinas Agrícolas
• Linha automotiva
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Características Elétricas>>

Terminologia>>

Faixa de Temperatura (-20°C a 300°C)

Faixa de Temperatura (-20°C a 250°C)Faixa de Temperatura (-20°C a 120°C)

2K

3K

5K

10K

30K

50K

100K

3475

3475

3970

3750/3950

3522/3950

3950/4150

3890/4200

1 a 3% -20 a 300°C

Coe�ciente
de dissipação

térmica (mW/c°)

Potência
25°C

Beta
(25/50°C)

Resistência
(Ω) 25°C

Faixa de 
Temperatura
de Trabalho

Tolerância
Tempo

de
Resposta

Coe�ciente
de dissipação

térmica (mW/c°)

Potência
25°C

Beta
(25/50°C)

Resistência
(Ω) 25°C

Faixa de 
Temperatura
de Trabalho

Tolerância

>1%

Tabela 1 - Tempo térmico 
constante e taxa de variação 
de temperatura 

Codigo         Taxa de variação (%) para T0 - Ta

Temperatura ambiente Ta Resfriamento

Aquecimento

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

Voltagem- corrente

 Corrente(mA)

Vo
lta

ge
m

 (V
)

Coe�ciente
de dissipação

térmica (mW/c°)

Potência
25°C

Beta
(25/50°C)

Resistência
(Ω) 25°C

Faixa de 
Temperatura
de Trabalho

Tolerância

Observaçõs gerais

• Valores de resistência e beta que estão na tabela são padrões 
comumente utilizados. 

• Outros valores de resistências e betas podem ser desenvolvidos.
• Valores de tempo de resposta se referem ao tempo total da temperatura 

estabilizada.

Temperatura máxima de operação: A temperatura máxima é a máxima 
temperatura em que  sensor irá operar por um período prolongado de 
tempo, com aceitável estabilidade de suas características. 

Potência máxima: A potência máxima de um termistor é a potência 
máxima que um sensor NTC  dissipará durante um período prolongado 
de tempo, com aceitável estabilidade de suas características.

NTC: Coe�ciente Negativo de Temperatura  quando a resistencia diminui 
com o aumento da temperatura.

Estabilidade:  Estabilidade de um termistor é a capacidade de um 
termistor de reter características especi�cadas após ser submetido a 
condições de teste designado ambientais ou elétricos.

Temperatura padrão de referência: A temperatura padrão de referência 
é a temperatura do corpo em que a resistência do termistor zero 
potência nominal é especi�cado (25 ° C).

Temperatura - As características de potência: A característica de 
potência de temperatura de um termistor é o relacionamento em uma 
determinada temperatura ambiente entre a temperatura da sonda e a 
potência aplicada estado estacionário.

Beta (B constante)
Esta característica B é indicada pela inclinação da reta de log vrs R 
temperatura absoluta inversa. O valor da constante B é geralmente nas 
proximidades de 2500K a 5000K. Os valores de B constante de 3000K a 
4000K são frequentemente utilizados para as medições devido as 
menores variações encontradas. O valor Beta da curva caracteristica é 
encontrado a partir da seguinte equação:

Coe�ciente negativo de temperatura (NTC)
A resistência ohmica diminui quando a temperatura submetida aumenta. 
Se o beta for tomado como 3400K, o coe�ciente de temperatura 
encontrados a 20°C (293.15K) torna-se -4%/°C.Coe�ciente negativo de 
temperatura (NTC):

Voltagem - Corrente 
As caracterisicas eletricas Tensão-corrente  indica a queda de tensão 
quanto a corrente elétrica que passa pelo sensor é gradualmente elevada

Coe�ciente de Dissipação Termica
O aumento da temperatura devido à energia térmica formada com a corrente 
elétrica �uindo através do elemento NTC. O T0 é a temperatura do elemento 
NTC então relacionada com a temperatura ambiente Ta e entrada elétrica W:

W = k = (Ta-T0) = V * I (mW)           k =      W    (mW/°C) = 
                                                                      T0–Ta

Esse valor k é o coe�ciente de dissipação térmica, o que representa a potência 
elétrica adicional (mW / °C) necessária para elevar o NTC a temperatura de 1°C. 
Este coe�ciente varia de dissipação de calor com alterações nas medições e 
condições ambientais. Quando um NTC é usado para medição de temperatura, é 
naturalmente importante para reduzir a aplicação de corrente elétrica, tanto 
quanto possível, a �m de reduzir os erros de medição resultantes de 
auto-aquecimento. 

Tempo Termico Constante (Time response)
A constante de tempo térmica é o tempo necessário para um termistor para 
mudar 63,2 % do resultado �nal entre a sua temperatura corporal inicial e �nal, 
quando submetidos a uma mudança de função degrau na temperatura sob 
condições de potência inicial. Vários tipos de constantes de tempo de 
aquecimento são indicados pelos símbolos mostrados na Tabela 1, conforme 
determinado pelo percentual mudança de T0 para a temperatura desejada. A 
referencia padrão é normalmente considerado como sendo de 63,2% da 
estabilidade total da temperatura.

Conformidade com a Directiva 
RoHS: Isso signi�ca que, em 
conformidade com a Directiva 
2002/95/CE, chumbo, cádmio, 
mercúrio, cromo hexavalente e 
especí�cos retardantes de chamas 
de bromo-based, 
PBB e PBDE, não têm sido 
utilizados, com exceção de 
aplicações isentas.
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Vantagens na Utilização de Sensores NTC>>

• Equipamentos Médicos, 
Hospitalares e Estética

• Autoclaves e Esterilizadoras
• Incubadoras neo natal e berço 

aquecidos
• Termômetros
• Equipamentos de diálise
• Monitorização da temperatura 

retal
• Sondas do Miocárdio
• Tubos Esofágico
• Mantas Térmicas
• Pele e da temperatura muscular
• Cateteres de termodiluição
• Medição da frequência de 

respiração 
• Equipamentos de análise de 

sangue 
• Respiradores

• Agulhas hipodérmicas
• Temperatura do �uido
• Automotivos e Transportes
• Automóvel e aplicações de 

transporte
• Equipamentos Bi-combustiveis
• Os controles de emissão de 

poluentes
• Temperatura do motor
• Temperaturas de aeronaves
• Rotor / Temperaturas dos 

mancai
• Rastreadores GPS
• Baús Refrigerados
• Laboratório e Aplicações 

Cientí�cas
• Equipamentos de Medição 

Térmica
• Análise química

• Pesquisa oceanográ�ca
• Meteorologia
• Calorimetria
• Estudos geológicos da 

temperatura
• Espectrofotometria
• Bolometria
• Osmômetros
• Fabricação de 

Alimentos/Gastronomia 
• Processamento de alimentos 

rápidos
• Transporte perecíveis
• Armazenamento de alimentos
• Maquinas de Café
• Congeladores
• Lava-louças
• Fornos Elétricos

Resolução

Grande variação na resistência numa pequena variação de 
temperatura. Outra vantagem do termistor é a sua 
resistência relativamente alta Sensores NTC estão 
disponíveis com resistências com padrão de referencia de 
temperatura à 25°C, variando de dezenas para milhares de 
ohms. 

Esta alta resistência que reduz o efeito da resistência dos 
cabos de ligação, que pode causar erros signi�cativos com 
dispositivos de baixa resistência, como as termoresistências 
RTD's que normalmente requer de 3 �os ou ligações a 4 �os 
para reduzir os erros, causados pelo chumbo resistência do 
�o; ligação a 2 �os com Sensores NTC são normalmente 
adequada.

Sensores NTC tem sido usado principalmente para faixas de 
medições de (-55 ° a 150 °C) com boa precisão. O exemplo 
clássico disso seria uma aplicação médica, onde o usuário só 
se preocupa com a temperatura corporal. (25 a 40°C).

No entanto a melhoria generalizada na estabilidade do NTC,  
precisão e intercambiabilidade tem requerido o aumento do 
uso de termistores em todos os tipos de aplicações.

Velocidade

Devido a seus materiais de composição os sensores NTC 
respondem muito rapidamente às mudanças rápidas da 
temperatura.O cuidado deve ser tomados ao escolher aos 
modelos de encapsulamentos pois os materiais e massa 
desempenham um papel importante no tempo de reação 
do sensor. Consulte a seção sobre “Tempo térmico 
constante”.

Não necessita de calibração

Sensores NTC são fabricados com propriedades para reduzir 
variantes de resistência antes de sair da fábrica. Portanto, 
sensores NTC podem fornecer uma saída de resistência 
estável durante longos períodos de tempo.

Custo

Sensores NTC são de longe a opção mais econômica quando 
se trata de sensores de temperatura. Não tendo custo mais 
baixo apenas em si só, mas também não há custos de 
calibração durante a instalação ou durante o serviço vida útil 
do sensor. Além disso, se houver uma falha no campo, 
podem ser trocados sem calibração.
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