
A Alutal está entre os maiores fabricantes de cabos 
de extensão/compensação do Brasil produzindo 

cabos e multicabos de termopares em capas de PVC 
(uso em 100 ºC), Silicone (uso 200 ºC), Teflon PFA (uso 

em 240 ºC), Kapton (uso em 300 ºC), Fibra de Vidro (uso 
em 350 ºC), Fibra Cerâmica (uso em 550 ºC) e Fibra 

Nextel/Aluthell (Uso em 900 ºC).

Os cabos oferecem opção de blindagem individual e coletiva, 
bem como trança de cobre ou aço inox externa como escudo 

elétrico e mecânico.

Os cabos de termopares são fabricados com as mesmas ligas 
metálicas as quais são formados os sensores, o que garante 

precisão de medição no sistema “cabo e sensor” de acordo com a 
norma ASTM E-230.

Todos os cabos termopares da Alutal são da classe Special ou Premium 
Grade e acompanham certificado de calibração RBC.

MULTICABOS
MULTICABOS PARA LIGAÇÃO DE SENSORES PARA

USO EM CÂMARA QUENTE (HOT RUNNER)

BlindagemTrançaIsolaçãoBitolaQuantidade de
Fios (PT 100)

Norma
(Termopar)CalibraçãoTipo de Cabo

CF – condutor flexivel
para um sensor

CR – condutor rigido
para um sensor

CM X – condutor flexivel
multicabo (mais de um
sensor, onde x representa
o numero de sensores)

J - (ferro/constantan)

K - (chromel/alumel)

E - (chromel/constantan)

T - (cobre/constantan)

N - (nicrosil/nisil)

B - (cobre/cobre)

R/S - (cobre/cobre 11)

PT - (cobre/cobre)

C – (tungstênio-5%
rhenium / tungstênio 
26% rhenium)

ANSI

DIN

IEC

2

3

4

6

16 AWG (1.29 MM)

18 AWG (1.02MM)

20 AWG (0.812 MM)

24 AWG (0.511 MM)

32 AWG (0.255 MM) -
apenas para teflon
e fibra aluthell 

36 AWG (0.127MM) -
apenas para teflon
e fibra aluthell

SS (silicone x
silicone)

SF (silicone x
fibra de vidro)

PP (pvc x pvc)

FF (fibra de vidro x
fibra de vidro)

RR (fibra ceramica x
fibra cerâmica)

KK (kapton x kapton)

TT (teflon x teflon)

TK (teflon x kapton)

XX (aluthell x
aluthell) 

ST – sem trança

TC – trança em
cobre estanhado

TI – trança em
inox

TN – trança interna
e externa em inox

TE – trança interna
e externa em
cobre estanhado

T – total (dreno e
fita aluminizada)

C – individual e total
(dreno, comunicação
e fita aluminizada) -
apenas para
multicabos.

*Algumas combinações podem não ser aplicadas, consulte nosso Departamento de Engenharia para orientações.
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Fabrica de cabos
PVC Alutal
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CM 12 K ANSI 16 PP TN C
Multicabo termopar tipo K, 12 pares norma ANSI, condutores bitola 16 AWG, isolação PVC x PVC, trança interna e externa em 
aço inox, blindagem individual e total.

Exemplo de
Especificação
Exemplo de
Especificação

CF / K / ANSI / 20 / PP / P-00 / MC - 4 - BI - BG

Nosso time de especialistas pode lhe ajudar
a descobrir a melhor solução para o seu processo

www.alutal.com.br

Condutores: Flexiveis, bitola 20 AWG, tipo K (ANSI)

Isolação interna: PVC

Identificação: Chromel (+) = amarelo
                          Alumel (-) = vermelho
Pares numerados correlativamente.

Blindagem eletrostática indidual: fita de poliéster aluminizada + dreno de cobre estanhado

Blindagem eletrostática geral: fita de poliéster aluminizada + dreno de cobre estanhada

Cobertura: PVC na cor amarela

Cabo de comunicação (opcional): cobre nu, isolado em PVC na cor azul
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