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Principais aplicações>> Vantagens na utilização de 
termoresistências RTD

>>

Termoresistências de platina ou RTD´s são sensores de temperatura que operam baseados no princípio da 
variação da resistência ôhmica em função da temperatura. Suas principais qualidades de destacam pela alta 
precisão, estabilidade por longo prazo linearidade e intercambialidades sem ajuste técnicos ou calibração. 
Estas características fazem do RTDs a primeira escolha quando a necessidade é a combinação de precisão com 
extensa faixa de temperatura. A ADD-THERM desenvolve diversos modelos e montagens de acordo com a 
exigência de cada aplicação.

• Auto-claves, Estufas e Esterilizadores  
• Enrolamentos de Motores Elétricos
• Transformadores óleo e a seco
• Equipamentos Médicos e Hospitalares
• Maquinas Industriais 
• Ar-condicionado - Ventilação - Aquecimento 
• Equipamentos Laboratoriais
• Fornos Industriais e Equipamentos para 

gastronomia
• Geradores de Energia
• Controle de Processos Industriais
• Industria Automotiva
• Equipamentos Científicos e Biotecnologia

• Saída Linear 
• Ótima Estabilidade
• Rápida Resposta
• Mais preciso que termopares e demais sensores 

em alta e baixa temperatura
• Repetibilidade
• Range de Temperatura de -200 a 500°C
• Referência de valores de tolerância e faixa de 

temperatura de acordo com a norma EN 60 751
• Custo baixo progressivo para grandes demandas
• Fácil reposição sem necessidade de ajuste ou 

calibração
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Esquema de Ligação

Limites de Erro (ref. PT-100)

Classi�cação das Tolerâncias
Em °C

Classe B
  °C                      Ω  
0.47                  0.20  
0.30                  0.12
0.13                  0.05
0.30                  0.11
0.47                  0.17
0.64                  0.23
0.81                  0.28
0.98                  0.33
1.15                  0.37
1.24                  0.40

 °C                   Ω  
1.1                 0.47  
0.67               0.27
0.25               0.10
0.67               0.25
1.1                  0.40
1.5                  0.53
1.9                  0.66
2.4                  0.78
2.8                  0.88
3.0                  0.94

Temperatura °C

-200
-100

    0
100
200
300
400
500
600
650

Vermelho

Cabo PP Cabo Te�on Cabo Te�on

Cabo Te�on Cabo PVC

Cabo PP Cabo Silicone 

Vermelho Vermelho Laranja
Vermelho Marron

BrancoVermelho Branco Vermelho VermelhoPreto

Vermelho Marrom
Branco LaranjaVermelho Vermelho

Branco Amarelo

1/3 DIN Classe B

Ligação 2 �os Ligação 3 �os

Ligação 4 �os

Especi�cações Técnicas do Termoresistor RTD (Pt-100, Pt-1000)>>

>>

Resistência Nominal:
 PT-100 : 100 ohm à 0°C  
 PT-1000: 1000 ohm à 0°C
Faixa de Temperatura:
 -100 a 500°C (Faixa de temperatura para 
 sensores desenvolvidos pela Add-Therm)
Precisão:
 Classe A= +/- 0,15 + (0,002.t)ºC
 Classe B= +/- 0,30 + (0,005.t)ºC
 1/3 DIN class B+ ± (0.10 + 0.0017 * t)
 t = Valor absoluto de temperatura em °C

Há três tipos de montagens das Termoresistências: a dois fios, a 
três fios e a quatro fios.
Montagem a dois �os: esta montagem fornece uma ligação 
para cada terminal do bulbo. É satisfatória em locais onde o 
comprimento do sensor ao instrumento indicador não 
ultrapasse 3,0m para fios de bitola 20 AWG. Se o comprimento 
for maior que o recomendado, haverá um erro de leitura 
ocasionado pela soma da resistência gerada pelos cabos de 
interligação.
Montagem a três �os: este tipo de montagem é a mais utilizada 
industrialmente, pois se o sensor estiver conectado a um 
instrumento adequado para receber ligação a três fios, haverá 

Máxima corrente aplicada:
Recomendamos:
 100 Ω: ideal 1 mA max. 5 mA
 500 Ω: ideal 0.5 mA max. 3 mA
 1000 Ω: ideal 0.3 mA max. 2 mA
 2000 Ω: ideal 0.2 mA max. 1 mA  
 10000 Ω: ideal 0.1 mA max. 0.3 mA
Resistência de Isolação: 
 10 M Ω  (Temperatura ambiente)
Tempo de Resposta: 
 T0.63 é o tempo em segundos o qual o sensor 

terá que responder em 63% da variação de 
temperatura. O tempo de resposta depende das 
dimensões do sensor, a resistência térmica de 
contato e o encapsulamento escolhido que pode 
corresponder de 2s a 15s

Constante de dissipação: 
 2 mW / º C  (ar em movimento)

Desvios entre as Classe de Tolerância padrão 
(1/3 DIN,Classe A,B) 

Classe A

uma compensação da resistência pelo terceiro fio que resultará 
em uma leitura íntegra. Lembramos que a  leitura do sensor a 
três fios se dará integralmente, se a ponte estiver balanceada e o 
instrumento indicador for o correto. 
Montagem a quatro �os: esta montagem é a mais precisa que 
existe para Termoresistências. Com duas ligações em cada 
terminal do bulbo há um balanceamento total das resistências 
dos fios, e, quando interligadas adequadamente ao instrumento 
indicador elas se tornam praticamente desprezíveis. Porém esta 
montagem não é muito utilizada industrialmente, somente nos 
casos onde se requer uma precisão de leitura. Seu uso mais 
constante se dá nos padrões exigidos em laboratórios de 
calibrações.

Vermelho

Branco
Branco Vermelho

Vermelho

Cabo Silicone 

Re
v.

 2
01

6/
10


