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REGISTRADORES DE DADOS

A série OM-70 de registradores de 
dados portáteis de temperatura e de 
temperatura/umidade são dispositivos 
fáceis de usar e versáteis, que podem 
ser utilizados em uma ampla variedade 
de aplicações de registro, incluindo 
refrigeradores, freezers, estufas, 
museus, laboratórios, embalagens de 
transporte, armazéns, monitoramento 

Série OM-70

Registradores de dados portáteis com display
Parte da Família  NOMAD®

OM-73, registrador de dados 
de umidade relativa e de 

temperatura.

OM-71, registrador 
de dados de 
temperatura.

OM-74, 
registrador 
de dados de 

termopar.

OM-72, 
registrador de 
temperatura 
com sensor 

remoto.

O modelo OM-74 inclui um termopar gratuito tipo K com fio  
revestido e isolado de 1 m (40") com conector submini  
e carretel de fio de bobina. Faça uma reserva! Nº SC-GG-K-30-36.

Termopar gratuito incluso!

Opcional

 DE1 ANO
GARANTIA

U Display de LCD de temperatura 
em tempo real (°C ou °F), 
umidade relativa (% UR, apenas 
no modelo OM-73), hora, data, 
status do alarme, status da 
gravação e condição da bateria

U Funções selecionáveis pelo 
usuário: “Parar com memória 
cheia” ou “Prolongamento de 
memória” para registro contínuo

U Controle de gravação por botão 
ou iniciada por atraso no PC 

U Leitura dos dados gravados no 
display do registrador

U Exibe ícone de alarme para 
condições de alarme alto/baixo

U  A memória não-volátil EEPROM 
retém dados até durante a falha 
da bateria

U Interface USB para 
transferência rápida de dados

U Compactos, leves e fáceis de usar

ambiental e armazenamento de 
alimentos. Esses registradores 
de dados são capazes de coletar 
amostras desde uma vez por segundo 
até mesmo a cada 18 horas. Os 
modelos OM-71 e OM-72 conseguem 
armazenar um total de 43.344 
medições de temperatura na memória.

O modelo OM-73 consegue 
armazenar um total de 43.344 pontos 
de medição apenas de temperatura 
ou 21.672 pontos de temperatura, 
umidade e ponto de orvalho.  
O registrador de dados de termopar 
OM-74 consegue armazenar 32.638 
amostras de temperatura. Com cada 
registrador de dados está incluído um 
software para Windows fácil de usar.

O software é um programa completo 
que permite configurar todas as 
funções do registrador de dados, 
incluindo a taxa de amostragem, 
duração do registro, modo de início, 
modo de registro e os valores dos 
alarmes de baixa temperatura e 
umidade. Após registrar os dados, 
o programa permite transferir os 
dados do registrador, plotá-los e 
exportá-los para um arquivo de texto 
no formato ASCII ou Excel para uma 
análise mais aprofundada.

Os recursos do software incluem:
•  Resumo de dados para ler as informações 

sobre as estatísticas e de alarme em um 
formato de relatório simplificado

•  Listagem de dados para visualização 
tabular de datas, tempos e valores 
detalhados dos dados registrados

•  A função Gráfico exibe dados em um 
formato gráfico claro.

•  O zoom amplia os dados com poderosas 
funções de zoom e autoescala.

•  A função AutoEscala faz os dados 
caberem na tela ou permite que  
o usuário insira manualmente seus 
próprios valores.

•  O cursor gráfico exibe os dados exatos 
de qualquer ponto no display gráfico.

•  Exporte dados em formato Excel ou  
de texto. 

•  Imprima dados do gráfico ou do 
texto, com opções de visualização 
e configuração de impressão 

•  A configuração do registrador permite 
fácil configuração e lançamento de 
registradores de dados com início 
imediato ou com atraso taxa de 
amostragem preferencial, instalação 
de alarme e ID personalizado

•  A função de calibração protegida por 
senha armazena os parâmetros no 
dispositivo ou restaura os padrões 
de fábrica automaticamente.
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Programa De
Garantia Estendida

SM

O programa de garantia estendida da 
OMEGACARESM está disponível para todos 

os modelos apresentados nesta página. 
Consulte seu representante de vendas para 
todos os detalhes quando fizer seu pedido. 

OMEGACARESM oferece cobertura a peças, mão 
de obra e embalagens retornáveis equivalentes.

O software exibe os 
dados em formato 
gráfico ou de tabela.

O software contém uma janela  
de calibração para simplificar  
o procedimento de calibração.
•  A janela de status exibe a ID única do 

registrador, tensão da bateria, memória 
utilizada, taxa de amostragem, duração, 
condição do alarme e status do registro.

•  Com a barra de menus na parte 
superior da tela, o acesso às funções 
do software está a um clique.

É fornecido completo, com o software para Windows em CD-ROM, cabo de interface USB e pilha.
Exemplo de pedido: OM-73, registrador de dados de temperatura/umidade com display e a 
garantia estidade de 1 ano OCW-1 OMEGACARE acrescenta 1 ano garantia.

  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 OM-71 Registador de Dados de Pressão com Display 
 OM-72  Registrador de dados de temperatura com display e sensor remoto  

de temperatura 
 OM-73 Registador de Dados de Temperatura/Umidade com Display
 OM-74 Registador de Dados de Termopar com Display
 OM-74-NIST  Registrador de dados de termopar com display e certificado  

de calibração NIST
 OM-71-NIST  Registrador de dados de termopar com display e sensor remoto  

de temperatura e certificado de calibração NIST
 OM-72-NIST  Bateria de lítio de 3V de substituição (caixa com 6), para OM-71, 

OM-72 e OM-73
 OM-40-BATT-6  Bateria de lítio de 3V de substituição (caixa com 6),  

para OM-71, OM-72 e OM-73
 CAL-3-HU Certificado de calibração rastreável NIST para o OM-73

 Termopar  Exatidão1 Intervalo suportado pelo registrador2

 K ±0,7°C (1,3°F) -250 a 1300°C (-418 a 2372°F)
 J ±0,6°C (1,0°F)  -170 a 1000°C (-274 a 1832°F)
  E ±0,4°C (0,8°F)  -200 a 820°C (-328 a 1508°F)
 N ±0,8°C (1,5°F)  -200 a 1300°C (-328 a 2372°F)
 T ±0,7°C (1,3°F)  -200 a 400°C (-328 a 752°F)
 S ±2,8°C (5,0°F)  -50 a 1760°C (-58 a 3200°F)
 R ±2,8°C (5,0°F)  -50 a 1760°C (-58 a 3200°F)
 B ±3,3°C (6,0°F)  20 a 1820°C (68 a 3308°F)
 C ±1,7°C (3,0°F)  0 a 2320°C (32 a 4208°F)

Exatidão e intervalo de temperatura do termopar (OM-74)

1A exatidão fornecida é apenas para a unidade OM-74. Os erros podem aumentar, 
dependendo do grau do fio termopar usado. 2O intervalo do registrador de dados 
suportado é para temperatura armazenada. O registrados só exibe temperaturas  
até 1999°F ou 1999°C

Especificações 
OM-71, 72-OM, OM-73
Temperatura Ambiente  
Intervalo de medição 
(Modelos OM-71, OM-73):  
-20 a 70°C (-4 a 160°F)
Temperatura do sensor externo 
Intervalo de medição 
(Modelo OM-72):  
-40 a 70°C (-40 a 160°F)
Temperatura de Armazenamento:  
-40 a 77°C (-40 a 170°F)
Exatidão da temperatura:  
±0,5°C (±1°F), de -17 a 50°C  
(1 a 122°F)
Resolução de Temperatura:  
0,1°C (0,05°F) 
Intervalo de Umidade Relativa
(Modelo OM-73): UR 0 a 99% sem 
condensação
Exatidão da umidade relativa 
(modelo OM-73):  
UR ± 2%, UR de 10 a 90% @25°C 
(77°F)
Resolução de umidade relativa 
(modelo OM-73): UR 0,05%
OM-74 
Resolução de Temperatura do 
Display: 0,1°C (0,2°F) até 199,9 °C ou 
°F, 1°C (1°F) acima de 200 °C ou °F
Resolução de Temperatura 
Gravada: 0,1 °C (0,2 °F)  
Impedância do termopar:  
Máxima de 50 Ω da exatidão 
especificada 
Temperatura da junção fria 
Exatidão: ± 0,3°C (±0,5°F)  
Temperatura Operacional:  
-18 até 55°C (-0 até 131°F*) 
Temperatura de Armazenamento:  
-30 a 80°C (-20 a 175°F) 
GERAL
Taxa de amostragem: selecionável 
pelo usuário, de 1 segundo a 18 
horas

Configurações de alarme: 
Acima/abaixo do alarme com 
indicação visual
Display LCD: Exibe 
temperatura, data, hora, 
condição do alarme, status  
de gravação e condição da  
bateria
Exatidão do tempo:  
±100 ppm a 24° C (75°F)
Capacidade de medição:
OM-71, 72-OM, OM-73: 
Memória não volátil; 43.344 amostras 
apenas para temperatura, ou 21.672  
amostras para temperatura, umidade 
e ponto de orvalho (modelo OM-73); 
OM-74, 32.638 amostras de 
temperatura
Controle de gravação: Inicia ao 
pressionar-se um botão, imediatamente 
após a instalação, ou em data e hora 
especificadas pelo usuário
Modo de gravação: Parar com 
memória cheia ou registro contínuo 
com prolongamento de memória
Requisitos mínimos do sistema: 
8MB de RAM, 2MB de espaço em 
disco, resolução de 800 x 600, 1 porta 
USB livre
Compatibilidade de software:  
Windows XP/VISTA/7 (32 e 64 bits)

Interface: USB 2.0
Alimentação: OM-71, OM-72, 
OM-73:
Bateria de Lítio de 3 V CR2032 
(incluída)
OM-74: 3 pilhas AAA (alcalinas ou de 
lítio (incluídas)
Vida útil da bateria: 3 anos (média)
Dimensões:  
OM-71, OM-72, OM-73:
Dimensões: 6 alt. cm x 5,7 larg. cm x 
1,3 prof. cm. (2,36 x 2,24 x 0,51")
OM-74: 5,7 alt. cm x 5,5 larg. cm x 3,0 
prof. cm (2,25 x 2,15 x 1,2")
Peso: OM-71, OM-72, OM-73:  
91 g (3,2 onças) 
OM-74: 62 g (2,2 onças)
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