
 

 

 

 

 
Termômetro de Aço Inoxidável Atuado a Gás - Modelo TMS-IN 

 
O Termômetro a Gás Willy® modelo TMS-IN é amplamente utilizado para leitura local ou remota de 
temperatura em fluidos corrosivos e em ambientes hostis. É a escolha ideal para leituras de alto 
desempenho e confiabilidade e podem ser acoplados a dispositivos de alarme ou indicação de máxima 
temperatura. 
 
Características Principais: 

 Totalmente em aço inoxidável 

 Caixa com anel removível tipo baioneta 

 Ajuste de zero no ponteiro 

 Mostrador Maxi Vision® para facilidade de leitura e eliminação do erro de paralaxe 

 Sistema cheio de gás inerte que não afeta o meio ambiente ou os operadores 

 Molecular Sieve Technology – que permite o uso de capilares longos sem a introdução de erro por 
variação da temperatura ambiente 

 
Especificações: 

 Precisão: ± 1 % do fundo de escala 

 Faixas: -60 até 600°C 

 Tamanhos nominais: 66, 100, 114 ou 150 mm 

 Caixa: aço inoxidável 

 Haste: inferior ou traseira em aço inoxidável 

 Capilar: em aço inoxidável 

 Dispositivos para fixação em painel ou superfície 

 Opções de caixa seca ou cheia de líquido ou o exclusivo FlutterGuard® que confere desempenho de 
instrumento cheio de líquido em caixa seca 

 Opções de alarme ou indicador de máxima nos diâmetros de 114 e 150 mm 
 
O Termômetro a Gás modelo TMS-IN é ideal onde consistência e confiabilidade na medição à distancia e/ou 
com alarmes e indicadores de máxima em ambientes hostis e fluidos corrosivos são essenciais. 
 
Mercado de Processos: 

 Refinarias; Plantas químicas e petroquímicas e equipamentos de plataformas de petróleo; Controle 
de temperatura em tratamento de água e esgoto; Papel e celulose; Mineração e metalurgia. 

 
 
Mercado Industrial: 

 Equipamento para petróleo (Skids); Equipamentos para a Indústria de alimentos, bebidas e 
biofarmacêutica; Equipamentos especializados de OEM; Usinas geradoras de energia elétrica; 

               Equipamentos de aquecimento, ventilação e ar-condicionado; Plantas de álcool e açúcar. 
 


