
O processo de fabricação de alimentos em 
pó consiste no uso de equipamentos do tipo 

“Spray Dryer” para retirada da água do alimento 
e assim ter-se a obtenção do pó.

Os termopares e termorresistências para uso em 
Spray Dryer são fabricados em aço inox pela questão 

da assepsia ao alimento, e possuem excelente                                    
capacidade de tempo de resposta e precisão.

Os sensores podem ser fornecidos ainda com certificados de 
calibração RBC- para auxilio em Inspeções de Vigilância 

Sanitária e ANVISA.
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Terminal

PL - pote liso

PRM8 - pote roscado M8

PRM10 - pote roscado M10

KSB 21– cabeçote em
plástico industrial
miniatura (baquelite) com
saída elétrica de ½” BSP)

KSE 21– cabeçote em
alumínio miniatura com
saída elétrica de ½” BSP)

KNB 21– cabeçote em
plástico industrial
(baquelite) com saída
elétrica de ½” BSP

KNE 21– cabeçote em
alumínio com saída
elétrica de ½” BSP

*Para sensores duplos, duplicar a letra B.

Diâmetro
Haste (mm)

30 - 3
47 - 4,7
60 - 6
80 - 8

100 - 10
120 - 12

Comprimento
Haste (mm)

Especificar

Conexão

NX (sem 
conexão)

RFC (fixa)

BA (bucim
ajustável)

Rosca

000 (SEM ROSCA)
10B - 1/8” BSP
10N - 1/8” NPT
14B - 1/4” BSP
14N - 1/4” NPT
21B - 1/2” BSP
 21N - 1/2” NPT
 27B - 3/4” BSP
 27N - 3/4” NPT

Prefixo Calibração

TRS 11 - B

Ligação

2 – 2 Fios
3 – 3 Fios
4 – 4 Fios

Termorresistência PT100
(faixa -40 ~ 250 ºc) –
precisão ±0,4 ºc com
pote de ligação

TRS 12 - B

Termorresistência PT100
(faixa -40 ~ 250 ºc) –
precisão ±0,4 ºc com
cabeçote miniatura

TRS 13 - B

Termorresistência PT100
(faixa -40 ~ 250 ºc) –
precisão ±0,4 ºc com
cabeçote grande

Comprimento
Cabo (mm)

Especificar

NX - sem cabo

Opções

P04 – trança em aço inox

RBC – certificado rbc em
3 pontos

PMA (mola de acabamento
no pote)

TTM - transmissor de
temperatura
microprocessado

NOTA: informar a faixa de
calibração do transmissor

Secadores Rotativos

SECADORES ROTATIVOS
SENSORES PARA SECADORES

ROTATIVOS (SUCOS EM PÓ, GELATINAS)
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Nosso time de especialistas pode lhe ajudar
a descobrir a melhor solução para o seu processo

www.alutal.com.br

TRS11 - Termorresistência reto com pote

TRS12 - Termorresistência reto com cabeçote miniatura

TRS13 - Termorresistência reto com cabeçote grande

TRS 13 - B - S - 3 - KNE 21 - 60 - 250 - RFC - 21B - NX - TTM - RBC
Termorresistência PT100, simples, ligação a 3 fios, cabeçote em alumínio, diâmetro da haste 6mm e comprimento 250mm, 
conexão ao processo fixa rosca de ½” BSP, transmissor de temperatura microprocessado, faixa calibrada 0 ~ 150 ºC, certificado 
de calibração RBC em 3 pontos.

Exemplo de
Especificação
Exemplo de
Especificação

19




