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Condicionador de Sinais em  
Linha USB de Campo Calibrável
Para transdutores de mV, software incluído 
gratuitamente 

IN-USBH

U  Opção de saída USB de  
alta velocidade para  
transdutores de mV*

U  Até 1000 leituras/ 
segundo 

U  Caixa de aço  
inoxidável 316L

U  Suporte de montagem de  
aço inoxidável incluído

U  Erros térmicos  
e de linearidade  
muito baixos

U  Excelente  
estabilidade de longo prazo 

U  Compatível com USB 3.0  
e inferior

U  Cabo conector USB padrão
U  Calibração de fábrica  

com transdutor disponível
O condicionador de sinais em linha 
de IN-USBH de campo calibrável 
adiciona a saída USB digital ao 
transdutor de mV/V de pressão ou 
carga. O software gratuito para PC da 
OMEGA leva os dados do transdutor 
diretamente ao domínio digital, 
transformando seu notebook ou tablet 
Windows® (com conexão USB) em 
um medidor virtual, registrador gráfico 
e registrador de dados. Exporte dados 
registrados no formato de planilha 
para visualização/análise posterior. 

O IN-USBH conectado ao PC 
fornece excitação regulada para 
o transdutor, de modo que nenhuma 
fonte de alimentação externa 
é usada. As taxas de amostragem 
são ajustáveis acima de 1000 Hz 
para aplicações móveis dinâmicas 
ou lentas. Suporte de montagem is 
incluído. Os conjuntos de cabo de 
interligação de transdutor podem ser 
comprados separadamente.

O IN-USBH é compatível com 
sensores de pressão e carga mV 
que atendem aos requisitos de 
transdutor declarados.

Especificações
Resolução: Até 5,5 valores significativos 
Isolamento mínimo: 2 MΩ @ 50 Vdc da 
caixa para os terminais de saída
Erro térmico: 0,001% FSO/°C
Erro de linearidade: 0,001% FSO
Conversão A a D: 24 bits
Largura de banda: Até 1000 
atualizações por segundo típico (±3%)
Peso (típico): 200 g (7,1 oz) (condicionador 
de sinais em linha e cabo USB)
Intervalo de temperatura operacional:  
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Conexão, IN-USBH (Transdutor lateral):  
Conector macho com trava de torção  
de 6 pinos PTIH-10-6P
Conector de acoplamento  
(lateral do transdutor):  
PT06F10-6S
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Suporte para montagem incluído.

Vem completo com suporte de montagem e software de PC gratuito disponível para download. 

Para fazer seu pedido
Nº do modelo Descrição
IN-USBH Condicionador de sinal em linha USB calibrável em campo

PT06F10-6S Conector usado com IN-USBH
CA*INUSBH Montagem de cabo pré-fabricado
Entre em contato com 
o setor de vendas

Calibração de fábrica ou de sistema

Conexão, USB lateral: 2 m (6')  
Cabo USB 2.0
Requisitos do transdutor
Sensibilidade da ponte: 1 a 400 mV/V
Resistência da ponte: 350Ω a 15,000Ω
Tensão de excitação: 4,1 Vcc* 

Todos os modelos  
mostraram-se 

menores do que  
o tamanho real.

IN-USBH DA 
OMEGA

Consulte o diagrama de 
conexões do aplicativo 
na página 3.

Novas montagens 

de cabo  

Disponíveis 

Dimensões: mm (polegadas) 
ø = diâmetro

2 m (6) 101 (4,00) 

ø22 (0,88)

17 
(0,7)

11 (0,45)PTIH-10-6P

* O transdutor deve ser capaz de funcionar 
em voltagem especificada. Praticamente 
todos os transdutores Omega de mV 
podem operar em 4,1 Vcc
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SOFTwARE DE TRANSDUTOR DIGITAL DA OMEGA® GRATUITO INCLUíDO!
O Software de transdutor digital da OMEGA permite visualizar, traçar gráficos e registrar seus dados de muitos  
transdutores digitais Omega (pressão, carga, torque, temperatura, umidade), em um só lugar! O novo condicionador  
de sinal em linha IN-USBH estende a funcionalidade de software e saída USB a quase todos os sensores mV/V.  
Este software é incluído GRATUITAMENTE na compra do IN-USBH. Visite-nos on-line para baixar sua cópia gratuita.

Janelas de gráficos – A janela de gráficos 
permite que você veja seus dados em gráficos 
em tempo real. O eixo Y é configurável para 
permitir a representação gráfica simultânea 
de múltiplas unidades de engenharia. Você 
pode transmitir a imagem dos seus dados. 
em um arquivo png.

Janela de canais – Exibe os dados de 
todos os seus sensores simultaneamente. 
Cada canal tem alarmes de usuário 
configuráveis, três filtros de dados, tara, 
indicação de baixa/alta reajustável e taxas 
de amostragem variando de  
30 minutos a 1000 Hz.

Calibração de campo – O IN-USBH 
pode facilmente ter calibração de campo 
usando o assistente de software, usando 
pesos conhecidos, ou usando a planilha de 
calibração do transdutor. Consulte o guia 
de início rápido do IN-USBH para obter 
instruções sobre a calibração de campo.

Janela de registro – A opção de saída de tipo de arquivo .xlsx apresenta dados pré-
formatados para facilitar a leitura. Além disso, as estatísticas ao vivo são exibidas, 
incluindo as informações do sensor, o tempo de início/parada, o número de amostras 
colhidas, a leitura atual e as leituras de alta/baixa. Com a janela de registros, você pode 
captar seus dados para análise posterior.

Unidades psi
Contagem 10
Última 14,2349
Baixa 14,2349
Alta 14,2353

IN-USBH-609140

CALIBRAÇÃO

Calibração de fábrica – O IN-USBH pode ser calibrado com sua célula de carga. Escolha a configuração do sistema de 
fábrica (calibração de 2 pontos) ou a calibração do sistema de fábrica (calibração de 2 pontos, mais 5 pontos do certificado 
de rastreabilidade NIST). Entre em contato com o setor de vendas para checar os preços e os códigos de produto corretos.
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PTIH-10-6P 

PT06F10-6S 
TRANSDUTOR

TRANSDUTOR

sentido de excitação + 
(Marrom)

sensor de excitação +                 F

O transdutor de fiação varia 
(ver especificações)

Nome do sinal Pinagem de IN-USBH

O transdutor de pinagem 
varia (ver especificações) Nome do sinal Pinagem de IN-USBH

PT06F10-6S 

PTIH-10-6P 

IN-USBH

IN-USBH

Pino A: Sinal de entrada +

Pino B: Sinal de entrada -

Pino C: Excitação -

Pino F: Sensor de excitação +

Pino E: Sensor de excitação -

Pino D: Excitação +

excitação +

excitação -

sinal +
sinal -

sensor de excitação -
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excitação + (Vermelho)

excitação - (Negro)

sinal + (Verde)
sinal - (Branco)

sensor de excitação - (Azul)
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PTIH-10-6P 

PT06F10-6S 
TRANSDUTOR

TRANSDUTOR

sentido de excitação + 
(Marrom)

sensor de excitação +                 F

O transdutor de fiação varia 
(ver especificações)

Nome do sinal Pinagem de IN-USBH

O transdutor de pinagem 
varia (ver especificações) Nome do sinal Pinagem de IN-USBH

PT06F10-6S 

PTIH-10-6P 

IN-USBH

IN-USBH

Pino A: Sinal de entrada +

Pino B: Sinal de entrada -

Pino C: Excitação -

Pino F: Sensor de excitação +

Pino E: Sensor de excitação -

Pino D: Excitação +

Transdutores com conector

Transdutores com flying leads (sinais coloridos exibidos para fiação Código 0 como usado no CA-6PC24-0-015-INUSBH ou no  
CA-6TE24-0-015-INUSBH da OMEGA):

Exemplo de diagrama de conexão

Diagrama de conexão do transdutor para o IN-USBH

IN-USBH  
DA OMEGA

Observe que: as montagens de cabo CA*USBH são: 
 • Criadas especialmente para fiação IN-USBH com os transdutores OMEGA® 
 • Têm a fiação de sensor supracitada já contabilizada 
 • Têm uma opção flying lead para transdutores OMEGA® com cabos, ou transdutores não OMEGA

Célula de 
carga de 25 lb.

Montagem de cabo. 

Notebook não  
incluído.

Todos os modelos  
mostraram-se 

menores do que  
o tamanho real.

25 lb25 lb25 lb25 lb

A OMEGA recomenda enfaticamente a compra de uma montagem de cabo pronta para conectar  
o IN-USBH ao seu transdutor pelo seguinte motivo: Os pinos do sensor de excitação do IN-USBH  
(E e F mostrados em linhas sublinhadas) devem ser conectados aos pinos de excitação do transdutor 

correspondente. Os pinos E e F criam a referência interna que contabiliza as perdas do cabo, e se não forem  
devidamente conectados, o IN-USBH não funcionará corretamente. Para transdutores com conectores, solde  
o fio de sensor de excitações + e o fio de excitação + junto ao pino apropriado e o fio de sensor de excitação -  
e o fio de excitação - junto ao pino apropriado. Para transdutores com um cabo, use a versão flying lead de  
CA*USBH e solde na extremidade do cabo do transdutor. Para melhores resultados, compre um cabo CA*INUSBH.
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Modelos com conectores  
em ambas as extremidades

Conectores de montagem  
de cabo

Exemplos de produtos usados (entre 
em contato com o setor de vendas 
para produtos não listados)Nº do modelo

Isolamento  
de cabo†

Código 
de 

Fiação
Transdutor  

Lado
Lateral do 
IN-USBH

CA-6PC24-2A-015-INUSBH PVC 2A PT06F8-4S PT06F10-6S LC111 25 a 200 LBS

CA-6PC24-3-015-INUSBH PVC 3 PT06F10-6S PT06F10-6S
LC1011, LC1112, LC1113, LC411, LC412, 
LC711, LC712, LC511, LC315, LC213, 
LC214, LC111 >200LBS

CA-6TE24-3-015-INUSBH FEP 3 PT06F10-6S PT06F10-6S PX35, PX01, PX02, PX80, PX81
CA-6PC24-4-015-INUSBH PVC 4 PT06F10-6S PT06F10-6S LCHD 5 a 5000 LBS, PX610, PX61V1, PX931 
CA-6PC24-4A-015-INUSBH PVC 4A MS3102E-14S-6P PT06F10-6S LCHD > 5000 LBS

CA-6TE24-5-015-INUSBH FEP 5 PT06F10-6S PT06F10-6S PX32

CA-6TE24-6-015-INUSBH FEP 6 PT06F10-6S PT06F10-6S PX5000, PX5500, PX6000 (mV SAÍDA), 
PX1004, PX1005

CA-6PC24-8A-015-INUSBH PVC 8A PT06F10-6S PT06F10-6S PX329

Modelos com conector na extremidade do IN-USBH e flying leads na extremidade do transdutor

CA-6PC24-0-015-INUSBH PVC 0 N/A (Flying leads) PT06F10-6S Transdutores com saída de cabo 
CA-6TE24-0-015-INUSBH FEP 0 N/A (Flying leads) PT06F10-6S Transdutores com saída de cabo 

 Código de Fiação

PINO 2A 3 4/4A 5 6 8A

A Saída + Saída + Entrada + Entrada + Entrada + Entrada + 

B Saída - Saída - Entrada + Saída + Saída + Entrada -

C Entrada - Entrada - Entrada - Saída - Saída - Saída +

D Entrada + Entrada + Entrada - Entrada - Entrada - Saída - 

E – Derivação* Saída - Derivação* – Sobressalente

F – Derivação* Saída + Derivação* – Ventilação

                                                         Produto específico usado

                                          Comprimento (m) (01 a 4,6 metros em todo m)

                                   Código de fiação, use o gráfico (1 ou 2 dígitos)

                        Calibragem de fio (American Wire Gauge)

                 Tipo de isolamento - PC (PVC) ou TE (FEP)

            Nº de fios

 Montagem de cabo

CA - 6 xx 24 - xx - 0 xx - INUSBH

†

Códigos de fiação de transdutor OMEGA®

Código de fiação de IN-USBH

Definição de código de produto de cabo  
(os campos cinzas são modificáveis)

Números de produto do cabo padrão

† Classificação de temperatura de tipo de isolamento: FEP = -55 a 125°C (-67 a 257°F), PVC = -30 a 80°C (-22 a 176°F)  
A especificação de temperatura classificada na montagem de cabo deve ser menor que a especificação de temperatura 
classificada do transdutor. Entre em contato com o setor de vendas para montagens de cabo com temperatura alta e ampliada. 
Obs.: Dependendo da aplicação, comprimentos com mais de 15' podem estar disponíveis. Por favor, entre em contato com 
o setor de vendas para mais informações. 

A OMEGA oferece uma variedade de montagens de cabos pré-fabricados para transdutores de pressão de interface  
e células de carga com o Condicionador de sinal em linha USB IN-USBH. O comprimento de cabo padrão é de  
4,6 m (15'), mas outros comprimentos também estão disponíveis. Todas as montagens de cabo incluem um conector 
de 6 pinos com trava de torção fêmea (PT06F10-6S) na extremidade do conector IN-USBH e conector de trava por 
torção ou fios descascados codificados por cores na extremidade do transdutor.

Para facilitar a seleção, encontre o número do modelo do seu transdutor OMEGA® no gráfico abaixo. Se ele não 
estiver listado, use a seção “Custom Cable Constructor ” abaixo. Todos os transdutores com flying leads devem usar  
o código de fiação 0.

Montagens de cabo (CA*INUSBH)

PINO Nome do sinal
A (+) Sinal 

B (-) Sinal 

C Excitação - 

D Excitação + 

E Sensor de excitação - 

F Sensor de excitação + 

Custom cable constructor 
Para transdutores (com conector de 4 ou 6 pinos com trava de torção) não listados acima (OMEGA ou não-OMEGA), 
modifique os campos cinza abaixo. Use o gráfico “Códigos de fiação de transdutores OMEGA®” para escolher o código 
de fiação do seu transdutor OMEGA®. Escolha o tipo de cabo para o seu aplicativo (PC para PVC, TE para FEP). 
Escolha um comprimento de 1 a 4,6 metros (4,6 metros é padrão).

* Não conecte IN-USBH a conexões de derivação do transdutor. Montagens CA*INUSBH 
não se conectam a esses pinos. O cliente pode ligar estes pinos em separado e conectar 
um resistor de calibração externa.


