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e Sonda Flexível de 607 mm (24")
e 1⁄4" de Raio de Curvatura
e  Intervalo de Medição -200 a 250ºC 

(328 a 482ºF) 
(OM-CP-HITEMP150-PT-TSK)

e Alta Exatidão
e Reutilizável
e Submersível
e  Calibração Rastreável Opcional 

Conforme o NIST
e  Opera Sob Temperaturas de até 

150°C (302°F) 
(OM-CP-HITEMP150-PT)

O OM-CP-HITEMP150-PT é um 
registrador de dados submersível que 
pode operar sob temperaturas de até 
150°C (302°F) equipado com sonda 
flexível em aço inox de 607 mm (24"). A 
sonda é durável e pode ser espiralada, 
dobrada ou curvada em qualquer 
sentido, o que facilita o registro de 
temperaturas dentro de garrafas, frascos 
ou qualquer outro local de difícil acesso. 

O OM-CP-HITEMP150-PT é capaz de 
medir e registrar temperaturas entre 
-200°C e 260°C (-328°F e 500°F). O 
usuário pode selecionar as opções de 
taxa de leitura a partir de uma leitura 
a cada segundo a uma leitura a cada 
doze horas. Equipado com memória 
sólida não é volátil, os dados são 
protegidos com segurança máxima, 
mesmo com a bateria descarregada.

O OM-CP-HITEMP150-TSK é um 
kit que inclui o registrador de dados 
OM-CP-HITEMP150-PT, termicamente 
blindado. Esse sistema durável pode 
suportar temperaturas de até 250° 
C (482° F). A blindagem térmica 
pode ser facilmente removida do 
OM-CP-HITEMP150-PT-TSK para 
que possa ser usada, também, como 
registrador independente. A operação 
de remontagem da blindagem térmica 
é simples, bastando apenas abrir o 
invólucro, enroscar a sonda pelo tampão 
e prender a blindagem térmica.

O OM-CP-HITEMP150-PT-TSK é 
submersível e vem equipado com sonda 

flexível em aço inox de 24". A sonda é 
durável e pode ser espiralada, dobrada 
ou curvada em qualquer sentido, o que 
facilita o registro de temperaturas dentro 
de garrafas, frascos ou qualquer outro 
local de difícil acesso.

Com um desenho compacto que 
permite encaixá-los, praticamente, 
em qualquer espaço, esses dois 
dispositivos podem ser iniciados e 
parados diretamente de um computador. 

A recuperação de dados é simples. 

OM-CP-HITEMP150-PT

Registradores de Dados para Temperaturas com Sonda Flexível de 
607 mm (24") em Aço Inox e Blindagem Térmica Opcional
Parte Integrante da Família NOMAD®

OM-CP-HITEMP150-PT, em 
tamanho maior que o real.

Conecte o dispositivo em uma porta 
USB disponível e o nosso software, 
de fácil utilização, executa o restante 
da tarefa. Esse software converte um 
computador em um gravador de registro 
de gráfico contínuo em tempo real. 
Os dados podem ser impressos em 
formato gráfico ou tabela ou podem 
ser exportados para arquivo texto ou 
planilha Excel da Microsoft.

Opcional†

OM-CP-HITEMP150-PT-TSK, 
em tamanho menor que o real.
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ESPECIFICAÇÕES
OM-CP-HITEMP150-PT-TSK 
Ambiente de Operação:  
-200°C a 250°C (-328°F a 482°F) 
(limitado pelo tempo) 0% a 100% UR
Classificação do Invólucro: IP68
Dimensões: 53,4 mm x 66 mm de 
diâmetro (2,1 x 2,6")
Peso: 294,8 g (10,4 oz) 

OM-CP-HITEMP150-PT  
(SEM BLINDAGEM TÉRMICA)
Sensor de Temperatura: RTD 100Ω de 
Platina
Intervalo de Temperatura:  
-40 a 150°C (-40 a 302°F)
Resolução de Temperatura: 0.05°C
Exatidão Calibrada: ±0,5°C
Modos de Início: Início imediato 
programável via software ou o início 
pode retardado com até seis meses de 
antecedência
Registros em Tempo Real: Pode ser 
usado com computador para monitorar 
e registrar dados em tempo real
Memória: 32.767 leituras
Taxa de Leitura: A cada segundo ou 
uma vez a cada 12 horas.
Calibragem: Calibração digital por meio 
de software
Data da Calibração: Automaticamente 
registrada no dispositivo
Tipo de Bateria: bateria de lítio de 3,9 
V para altas temperaturas (incluída); 
substituível apenas na fábrica
Vida Útil da Bateria: Normalmente, 
um ano (taxa de leitura de um minuto a 
25°C)
Formato dos Dados: Date and time  
stamped °C, °F, K, °R
Exatidão do Horário:  
±1 minuto/mês a 20°C (cabo RS232 
sem uso)
Interface de Computador:  
Porta USB ou serial (necessário 
cabo para a interface); 2400 baud

OM-CP-IFC200, 
software para 

Windows® mostra os 
dados em formato 

gráfico ou em tabela.

    Tempo no Ar até Temperatura     Tempo no Líquido até Temperatura  
 Temperatura Ambiente   Máxima Interna (150°C/302°F)      Máxima Interna (150°C/302°F)
 -200°C (-328°F) 18 min N/A
 -180°C (-292°F) 19 min N/A
 -160°C (-256°F) 21 min N/A 
 -140°C (-220°F) 24 min N/A
 -120°C (-184°F) 27 min N/A
 -100°C (-148°F) 32 min N/A
 -80°C (-148°F) 40 min N/A
 -60°C (-76°F) 55 min 25 min
 -40 a 150°C (-40 a 302°F) Indefinidamente Indefinidamente
 160°C (320°F) 75 min 34 min
 170°C (338°F) 63 min 29 min
 180°C (356°F) 55 min 26 min
 190°C (356°F) 50 min 23 min
 200°C (356°F) 45 min 21 min
 210°C (356°F) 42 min 19 min
 220°C (356°F) 39 min 18 min
 230°C (446°F) 36 min 17 min
 240°C (464°F) 34 min 16 min
 250°C (482°F) 32 min 15 min 

(Registrador de Dados com Blindagem Térmica OM-CP-HITEMP150-PT-TSK)

Software: Windows 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
Peso: 225 g (8 oz)
Material: aço inoxidável 316

Dimensões:  
 Corpo: 28 x 45 mm D (1,1 x 1,75")
 Ponta da Sonda: 3,2 diâmetro externo x  
 38 mm (0,125 de diâmetro externo x 1,5")
 Parte Flexível da Sonda:  
 607 x 1,6 mm de diâmetro externo 
 (24 x  0,062")

Completo com bateria de lítio de 3,9 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-PT com sonda flexível em aço inox de 607 mm (24").

 Para Fazer seu Pedido
 Código do Produto Descrição
 OM-CP-HITEMP150-PT Registrador de dados com sonda flexível de aço inox de 607 mm (24")
 OM-CP-HITEMP150-PT-CERT† Registrador de dados com sonda flexível de aço inox de 607 mm (24") e certificado NIST
 OM-CP-HITEMP150-PT-TSK Registrador de dados com blindagem térmica
 OM-CP-HITEMP150-PT-TSK-CERT† Registrador de dados com blindagem térmica e certificado NIST
 OM-CP-IFC200 Software para Windows e cabo USB de 1,8 m (6')


