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Sensores de temperatura da 
série ADB

Série ADB - Entrada de cabo
Sensor da temperatura de rolamentos de profundidade ajustável

FUNCIONALIDADES
►Profundidade de sensor ajustável
►Parafuso de instalação de montagem positiva
►Bocal para lubrificação dos rolamentos
►Termístor NTC ou PT100 – monitorização contínua da 

temperatura
► (Aprovado pela ATEX e IECEx Zone 20

APLICAÇÃO
Para utilização em qualquer aplicação onde é necessária ou 
desejada a monitorização da temperatura dos rolamentos.

MÉTODO DE OPERAÇÃO
A série ADB foi desenhada para permitir o ajuste da profundidade 
do sensor dependendo da aplicação.  Estão disponíveis diversas 
versões com comprimentos de sonda de 50, 100, 200 e 300 mm. 
Os sensores aparafusam diretamente no recipiente do rolamento 
através de um bico de lubrificação com rosca BSPT de 1/4 ”. Cada 
sensor está equipado com um bico de lubrificação para permitir a 
lubrificação do rolamento sem a necessidade de remoção do 
mesmo.  A série ADB está equipada com termístores de tipo NTC 
ou PT100 para a monitorização contínua da temperatura. O 
sensor é fornecido com um cabo montado de 3m e pode ser ligado 
a um controlador lógico programável ou a um sistema de 
monitorização de perigos, como o 4B’s T500 Hotbus Elite, o 
Watchdog Super Elite, ou o T400 NTC Elite.  As ligações não são 
sensíveis à polaridade, pelo que se eliminam os requisitos de 
ligação especiais. Além disso, o cabo pode ser estendido no 
campo. 

Sensor ADB - Entrada de cabo
(Aprovado pela ATEX e IECEx Zone 20)

Número de peça Descrição Tipo de 
termistor

Rosca ATEX 
Zone

IECEx

ADB810V3AI Cabo de 3m - Sonda de 100mm NTC BSPT ¼” 20 

ADB810V3AI/D2 Cabo de 3m; Sonda de 50mm NTC BSPT ¼” 20 

ADB810V3AI/D8 Cabo de 3m; Sonda de 200mm NTC BSPT ¼” 20 

ADB810V3AI/D12 Cabo de 3m; Sonda de 300mm NTC BSPT ¼” 20 

ADB819V3AI Cabo de 3m - Sonda de 100mm PT100 BSPT ¼” 20 

ADB819V3AI/D2 Cabo de 3m; Sonda de 50mm PT100 BSPT ¼” 20 

ADB819V3AI/D8 Cabo de 3m; Sonda de 200mm PT100 BSPT ¼” 20 

ADB819V3AI/D12 Cabo de 3m; Sonda de 300mm PT100 BSPT ¼” 20 

Nota: Sensores com cabo de 5m estão disponíveis mediante pedido
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Série ADB - Entrada de calha
Sensor da temperatura de rolamentos de profundidade ajustável

FUNCIONALIDADES
►Profundidade de sensor ajustável
►Parafuso de instalação de montagem positiva
►Bocal para lubrificação dos rolamentos
►Entrada de calha NPT de 1/2” (corpo em aço)
►Termístor NTC ou PT100 – monitorização contínua da temperatura
►Aprovado pela CSA, ATEX e IECEx

APLICAÇÃO
Para utilização em qualquer aplicação onde é necessária ou desejada a 
monitorização da temperatura dos rolamentos.

MÉTODO DE OPERAÇÃO
A série ADB foi desenhada para permitir o ajuste da profundidade do 
sensor dependendo da aplicação. Estão disponíveis diversas versões 
com comprimentos de sonda de 50, 100 e 200 mm. Os sensores 
aparafusam diretamente no recipiente do rolamento através de um bico 
de lubrificação com rosca NPT de 1/4” existente. Cada sensor está 
equipado com um bico de lubrificação para permitir a lubrificação do 
rolamento sem a necessidade de remoção do mesmo. A série ADB 
está equipada com termístores de tipo NTC para a monitorização 
contínua da temperatura. O sensor é fornecido com um cabo montado 
de 3m e pode ser ligado a um controlador lógico programável ou a um 
sistema de monitorização de perigos, como o 4B’s T500 Hotbus Elite, o 
Watchdog Super Elite, ou o T400 NTC Elite. As ligações não são 
sensíveis à polaridade, pelo que se eliminam os requisitos de ligação 
especiais. Além disso, o cabo pode ser estendido no campo. 

Número de peça Descrição Tipo de 
termistor

Rosca de 
fixação

CSA ATEX 
Zone

IECEx

ADB20V3CAI Cabo de 3m -
Sonda de 100mm

NTC NPT 1/8” Classe II 
Div 1 

20 

ADB20V3CAI/D2 Cabo de 3m; 
Sonda de 50mm

NTC NPT 1/8” Classe II 
Div 1 

20 

ADB20V3CAI/D8 Cabo de 3m; 
Sonda de 200mm

NTC NPT 1/8” Classe II 
Div 1 

20 

ADB20V3CAI/D12 Cabo de 3m; 
Sonda de 300mm

NTC NPT 1/8” Classe II 
Div 1 

20 

ADB29V3CAI Cabo de 3m -
Sonda de 100mm

PT100 NPT 1/8” Classe II 
Div 1 

20 

ADB29V3CAI/D2 Cabo de 3m; 
Sonda de 50mm

PT100 NPT 1/8” Classe II 
Div 1 

20 

ADB29V3CAI/D8 Cabo de 3m; 
Sonda de 100mm

PT100 NPT 1/8” Classe II 
Div 1 

20 

ADB29V3CAI/D12 Cabo de 3m; 
Sonda de 300mm

PT100 NPT 1/8” Classe II 
Div 1 

20 

Sensor ADB - Entrada de calha
(Aprovado pela CSA, ATEX e IECEx)

Nota: Sensores com cabo de 
5m estão disponíveis mediante 
pedido

Sensores de temperatura da 
série ADB
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Série ADB - Sensor de temperatura de rolamentos

Instalação de sensor da temperatura de 
rolamentos

Sensor de rolamento na correia transportadora

Exemplo de falha de rolamentos

T500 Hotbus Elite Watchdog Super Elite  
WDC4

T400 NTC Elite

Os sensores de temperatura podem ser usados com os seguintes sistemas de monitorização de 
perigos 4B

Tipo NTC

Resistência a 25°C: 10 000 Ohms
Resistência a 60°C: 2 487 Ohms
Resistência a 90°C: 916 Ohms 
Voltagem de 
sensoreamento: 5 a 24 VDC
Absorção elétrica: 1 ma
Rosca de fixação: NPT 1/8”
Temp mínima: -30°C
Temp máxima: 110°C

PT100 – Tipo RTD

Resistência a -30°C: 88,22 Ohms
Resistência a 60°C: 123,24 Ohms
Resistência a 100°C: 138,50 Ohms 
Voltagem de 
sensoreamento: Via transdutor
Absorção elétrica: 1 ma
Rosca de fixação: NPT 1/8”
Temp mínima: -30°C
Temp máxima: 110°C

Sensores de temperatura da 
série ADB
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Profundidade da sonda 
ADB

Ferramenta de ajuste

Série ADB - Acessórios
ADBW - Ferramenta de ajuste de profundidade de sonda

APLICAÇÃO
Esta chave especialmente concebida irá permitir que o instalador 
aperte a porca durante a instalação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
1.Retire o bocal de lubrificação do sensor de rolamentos.
2.Folgue a porca e retire a sonda do sensor.
3.Aparafuse o corpo do sensor ao orifício roscado na chumaceira.
4.Volte a colocar a sonda de temperatura na porca e ajuste a 
profundidade conforme a profundidade do rolamento.
5.Aperta a porca com a chave especial recomendada.
6.O binário máximo recomendado para as porcas é de 2Nm (18 lb-
pol.)

Não encontra o sensor adequado?
Entre em contacto com um dos nossos representantes de 
vendas para receber assistência relativamente às suas 
especificações. 

Sensores de temperatura da 
série ADB
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