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O OM-CP-HITEMP150-FP é um 
registrador de dados de temperatura 
pequeno, robusto, reutilizável, projetado 
especificamente para ser usado em 
ambientes agressivos.

O OM-CP-HITEMP150-FP é 
disponibilizado na versão padrão com 
cabo flexível de teflon de 0,6 m (24”) 
incluído, sonda de penetração em aço 
inox de 101 mm (4") e corpo em aço inox 
316 (cabos com outros comprimentos 
disponíveis mediante pedido especial)

Com uma variação de medidas entre 
-40°C a 260°C (-40°F a 500°F), o OM-CP-
HITEMP150-FP é perfeito para ser usado 
em autoclaves, laboratórios médicos e 
farmacêuticos, preparação de alimentos 
e usinas de processamento, bem como 
em outras aplicações envolvendo 
temperaturas extremas. 

O OM-CP-HITEMP150-FP é equipado 
com sensor de temperatura RTD 
que permite tempos de resposta 
extremamente rápidos e leituras de alta 
exatidão. 
As taxas de leitura são configuráveis 
e podem variar de uma leitura a cada 
segundo a uma leitura a cada doze 
horas. Com um limite de 32.767 pontos 
de leitura, o OM-CP-HITEMP150-FP é 
perfeito para ser usado, até mesmo, em 
processos extremamente longos. Seu 
relógio de tempo real garante que todos 
os dados serão gravados incluindo a data 
e o horário, o que facilita o rastreamento 
e a análise de mudanças de temperatura. 
O registrador pode ser configurado para 
iniciar imediatamente ou em data e 
horário específicos no futuro, permitindo, 
dessa forma, o registro simultâneo de 
dados de múltiplos registradores. Com 
uma memória sólida, não volátil, os dados 
permanecem íntegros, mesmo com a 
bateria descarregada (bateria substituível 
pelo usuário).

e Intervalo de Temperatura   
 Estendida
e  Sonda Flexível 
e   Cabo de Borracha de Silicone 

Incluído 
e  Reutilizável
e  Tempo de Início Programável 
e  Operação em Tempo Real 
e  Rastreável conforme NIST 
e  Software de Fácil Utilização 

OM-CP-HITEMP150-FP 

Registrador de Dados com Intervalo de Temperatura Estendida e Sonda Flexível
Parte Integrante da Família NOMAD®

OM-CP-HITEMP150-FP, 
em tamanho inferior ao 
real.

Uma das características mais marcantes 
do OM-CP-HITEMP150-FP é o software 
que o acompanha. 
Desenvolvida pela Omega, essa aplicação 
compatível com Windows é fácil de 
ser usada e inclui uma variedade de 
ferramentas, todas trabalhando juntas 
para que o usuário possa, sem qualquer 
esforço, criar e exportar planilhas 
profissionais e gráficos customizados. 
Análises complexas envolvendo 
Temperatura Cinética Média, Unidades de 
Esterilização e de Pasteurização podem 
ser feitas com apenas um único clique 
do mouse. Além de permitir a análise de 
dados, esse software da Omega é usado 
para a calibração digital do OM-CP-
HITEMP150-FP.

Graças à facilidade com a qual o usuário 
pode usar o software para calibração, 
essa tarefa pode ser executada por 
pessoas que têm pouca familiaridade 
com computador. Se for necessária 
uma garantia adicional da exatidão, 
disponibilizamos certificados de calibração 
NIST.
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Especificações
Sensor de Temperatura:  
RTD 100Ω de Platina
Intervalo de Temperatura da Sonda:  
-40 a 260°C (-40 a 500°F)
Resolução de Temperatura:  
0,05°C
Exatidão da Calibração: ±0,5°C  
(Acima de 100°C de Amplitude de Faixa)
Modos de Início: Início imediato ou 
retardado, ambos programáveis com o 
software, com antecedência de até seis 
meses
Registros em Tempo Real: Pode ser 
usado com computador para monitorar e 
registrar dados em tempo real
Memória: 32.767 leituras 
Intervalos de Leitura: A cada segundo 

até uma vez a cada doze horas
Equações de Mortalidade:  
O software disponibiliza unidades de 
esterilização e Pasteurização, bastando 
apenas clicar uma única vez em 
determinado botão.  
Calibragem: Calibração digital por meio 
de software
Data da Calibração: Automaticamente 
registrada no dispositivo
Alimentação: Bateria de lítio de 3,6 
V para altas temperaturas (incluída), 
substituível apenas na fábrica
Vida Útil da Bateria: Em geral, um ano 
(a uma taxa de leitura de um minto a 
25°C)
Formato dos Dados: Data e horário, °C, 
°F, K, °R

Exatidão do Horário: 1 minuto por mês a 
20°C (cabo RS232 sem uso)   
Interface de Computador:  
Porta USB ou serial (necessário cabo para 
a interface); 2400 baud
Software: XP SP3/Vista e 7 (32-bit e 
64-bit)
Ambiente de Operação:  
-40°C a 150°C (-40°F a 302°F); 0 a 95% 
da UR, não condensante
Dimensões do Corpo: 
28 x 45 mm D (1,1 x 1,75") 
Dimensões do Cabo*:  
60 cm x 4 mm D (2' x .14") 
Dimensões da Alça da Sonda:  
39 x 10 mm D (1,5” x 3/8")
Dimensões da Sonda:  
102 x 4 mm D (4 x 0,1/8") 
Material (Corpo e Sonda):  
aço inoxidável 316
Material (Cabo*): Cabo de teflon 
Peso: 255 g (9 oz)
 
* Cabos com comprimentos diferentes disponíveis 
mediante solicitação. 

Completo com bateria de lítio de 3,6 V. O OM-CP-IFC200 inclui manual do usuário e cabo USB, pacote de software/cabo ou multiplexador 
(necessário para a operação do registrador de dados, vendido separadamente). 
Exemplo de pedido: Registrador de dados OM-CP-HITEMP150-FP para variação de temperatura estendida e software para Windows 
OM-CP-IFC200 com cabo USB.

 Para Fazer seu Pedido
 Código do Produto  Descrição
 OM-CP-HITEMP150-FP Registrador de dados para variação de temperatura estendida com sonda flexível

 OM-CP-HITEMP150-FP-CERT Registrador de dados para variação de temperatura estendida com sonda flexível e certificado de calibração NIST 

 OM-CP-IFC200 Software para Windows e cabo USB de 1,8 m (6').

OM-CP-IFC200, software para Windows mostra os dados em formato gráfico ou em 
tabelas.

OM-CP-HITEMP15-FP, em 
tamanho inferior ao real.


