
11

Registrador de Dados de Temperatura 
Portátil de Custo Acessível 
Parte da Família NOMAD

OM-63

e  Alarme de Temperatura 
com Indicação Visual por 
Demanda

e  Parada Selecionável pelo 
Usuário em Caso de Memória 
Cheia ou Transferência de 
Memória, Possibilitando o 
Registro Contínuo

e  Função de Inicialização 
Atrasada para Computador 
ou Controle de Registros por 
Botão de Comando

e  Interface USB
e  Compacto, Leve e Fácil de 

Usar

O registrador portátil de temperatura 
OM-63 é um dispositivo versátil e fácil 
de usar, além de ter uma gama variada 
de aplicações de registro. A velocidade 
com a qual o OM-63 consegue fazer 
amostragens vai de um extremo ao 
outro, ou seja, uma por segundo ou 
a cada 18 horas. A memória desse 
registrador consegue armazenar 
um total de 43.344 medições de 
temperatura.
O OM-63 é equipado com um software 
de fácil utilização, baseado em 
Windows. Essa aplicação é completa, 
pois permite que você ajuste as funções 
do registrador, incluindo taxa de 
amostragem, duração do registro, modo 
de início, modo de registro e valores 
de alarme para temperaturas altas 
e baixas. Assim que os dados forem 
registrados, o programa permite que 
os dados sejam baixados, plotados e 
exportados para um arquivo texto ASCII 
ou em formato texto para posterior 
análise.

Alarmes de Temperatura: Podem ser 
programados alarmes para limiares de 
temperatura alta e baixa. Assim que o 
registrador for ligado, o status do alarme 
pode ser verificado, pressionando o 
botão Start Check. Caso tenha ocorrido 
algum alarme, o LED indicador do 
status do registrador acende na cor 
vermelha. 
Modo de Registro: Selecionável pelo 
usuário, interrompido ao se esgotar 
a capacidade da memória ou registro 
contínuo com transferência de memória 
Início do Registro: Pressionando um 
botão, controlado por computador ou 
retardado em até seis semanas 
Interface com Computador: Porta 
USB (cabo USB incluído) 

Calibragem: Calibração de desvios de 
ponto único disponível via software para 
temperatura 
Compatibilidade do Sistema 
Operacional: WIN /XP/VISTA/7 (32- e 
64-bits) 
Exatidão do Tempo: ±100 ppm @ 75°F 
Alimentação: Bateria de lítio de 3,0 V 
(incluída)  
Vida Útil da Bateria: geralmente, seis 
anos 
Temperatura de Armazenamento:  
-40 a 85°C (-40 a 185°F)  
Dimensões:  
76 mm A x 40 mm L x 15 mm P (3,0 x 
1,6 x 0,6")  
Peso: 28 g (1 oz)

 Para Fazer seu Pedido
 Código de Produto Descrição
 OM-63 Registrador de dados de temperatura
Completo, incluindo manual de operação, bateria de lítio de 3.0 V, CD-ROM com software 
baseado em Windows e cabo com interface USB de 1,8 m (6')
Exemplo de Pedido: OM-63, registrador de dados de temperatura.

O software baseado em 
Windows mostra os dados em 
formato gráfico ou em tabelas.

OM-63 mostrado em 
tamanho maior que o 

real.

Especificações
Intervalo de Medição de 
Temperatura: -40 a 85°C (-40 a 185°F)  
Sensor de Temperatura:  
Sensor digital interno
Exatidão de Temperatura:  
±0,5°C (±1°F)  
Resolução de Temperatura:  
±0,01°C (±0,01°F)
Taxa de Amostragem: Selecionável 
pelo usuário, de um segundo a 18 
horas  
Armazenamento de Dados:  
43.344 leituras de temperatura
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