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Especificações
TEMPERATURA
Intervalo: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Resolução: 0,1°C  
Exatidão Calibrada:  
±0,5°C (0 a 50°C)  
UMIDADE
Intervalo: 0 a 95% da UR não 
condensante
Resolução: 0,1% da UR  
Exatidão da Calibração: ±3% UR 
(±2% RH, normalmente a 25°C)  
Variação Específica da Exatidão:  
De 10°C a 40°C (50°F a 104°F), de 10% 
a 80% da UR  
PRESSÃO
Intervalo: 0 a 30 psia  
Resolução: 0,002 psia  
Exatidão da Calibração:  
±1,0% FSR a 25° C; normalmente, 
±0,2%  
LCD COM MATRIZ DE PONTOS
Dimensões: 
35 mm A x 63 mm L (1,575 x 2,5")  
Texto: Pode-se configurar o tamanho 
do texto no canal
Indicadores: Alimentação, status, 
memória 
Luz de fundo: Configurável, incluindo 
desligamento automático e ajustes de 
contraste 
Horário de iniciar/parar: O horário e a 
data de início podem ser configurados 
pelo software, com antecedência de até 
seis meses 
Memória: 87.381 leituras por 
canal, totalizando 262.143 leituras; 
sobrescrição de dados antigos 
configurável pelo software 

e  Monitor de Tamanho Grande 
com Tela LCD e Luz de Fundo 

e  Teclado Frontal com Função de 
Trava 

e  Unidades de Medida 
Selecionáveis pelo Usuário 

e  Exibição Simultânea de 
Temperatura, Umidade e 
Pressão

e  Calibração Rastreável NIST 
(Opcional) 

e  Estatísticas de Mínimo/Máximo 
e Média 

e Tempo de Início/Parada 
    Programável 
e Indicadores de Status Práticos 
e  Bateria e Alimentação Externa 

Substituíveis pelo Usuário 
e Para ser Montado em Parede 

Registrador de Dados de Pressão, Umidade e Temperatura, Equipado com Tela LCD 
Parte da Família NOMAD™

OM-CP-PRHTEMP2000

OM-CP-PRHTEMP2000 em 
tamanho maior que o real.

Opcional

ANOS5
GARANTIA

O OM-CP-PRHTEMP2000 é perfeito 
para aplicações que exigem leituras 
remotas de parâmetros ambientais, 
incluindo temperatura, umidade e 
pressão atmosférica. O teclado de 
oito teclas e o monitor grande de 
LCD facilitam o acesso a dados e 
configurações do registrador. Além disso, 
o monitor mostra a situação atual da 
memória e da bateria, da alimentação 
externa, da amostragem e dos registros. 
Dentre os dados que podem ser 
visualizados na tela, estão: estatística 
(mínimo, máximo, média) para todos 
os três canais; situação dos registros 
(início, parada e taxa de registro); 
opções para o monitor (canais, unidades, 
tamanho do texto) e informações 
sobre calibração (data da calibração e 
recalibração). As estatísticas podem ser 
apagadas a qualquer tempo durante um 
registro. Com 87.381 leituras por canal, 
a capacidade de armazenamento da 
memória do OM-CP-PRHTEMP2000 

é uma das maiores de todos os 
registradores de dados disponíveis no 
mercado. Por ser uma memória não 
volátil, os dados permanecem intactos, 
mesmo sem energia externa ou bateria.

Em geral, o OM-CP-PRHTEMP2000 
consegue operar por até um mês 
com uma bateria de 9 V, que pode ser 
substituída pelo usuário (a uma taxa de 
leitura de uma por minuto, uso contínuo 
da tela de LCD e sem luz de fundo). 
Para assegurar maior economia de 
energia, tanto a tela de LCD quanto a 
luz de fundo podem ser configurados 
para autodesligamento.

Se for necessário manter a tela de 
LCD e a luz de fundo continuamente 
acessas, basta conectar a unidade a 
um adaptador para corrente alternada, 
mantendo a bateria (incluída) de 9 V 
conectada, caso haja falta de energia. 
Se for necessário atender exigências 
regulatórias, a Omega disponibiliza a 
calibração rastreável pelo NIST. É rápido 
e fácil criar registros permanentes, 
fazer cálculos de dados e gerar gráficos 
sobre dados. Basta conectar o cabo 
da interface a uma porta USB ou serial 
e, com alguns cliques do mouse, os 
dados são baixados e imediatamente 
disponibilizados para serem analisados 
ou exportados para uma planilha Excel.
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O OM-CP-IFC200 inclui manual do usuário e cabo USB, pacote de software (necessário para a operação do registrador de dados, vendido 
separadamente). 
Exemplo de Pedido: Registrador de dados de pressão, umidade e temperatura OM-CP-PRHTEMP2000-CERT com certificado de calibração 
NIST, software para Windows OM-CP-IFC200 e cabo USB..

 Para Fazer seu Pedido
 Código do Produto Descrição  
 OM-CP-PRHTEMP2000 Registrador de dados de pressão, umidade e temperatura, equipado com tela LCD 
 OM-CP-PRHTEMP2000-CERT  Registrador de dados de pressão, umidade e temperatura, equipado com tela LCD e 

certificado de calibração rastreável pelo NIST 
 OM-CP-IFC200 Software para Windows e cabo USB de 1,8 m (6’)
 OM-CP-SVP-SYSTEM  Pasta de trabalho para validação, que atende FDA 21 CFR parte 11, IQ/OQ/PQ, software 

seguro, e pacote de software (número ilimitado de usuários, uma licença por máquina)
 OM-CP-BAT103 Bateria de reposição de lítio de 9 V
 OM-CP-110-PWR-2000 Adaptador para corrente alternada de 110 VCA
 OM-CP-220-PWR-2000 Adaptador para corrente alternada de 220 VCA

OM-CP-PRHTEMP2000, 
em tamanho inferior ao real.

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

Intervalo de Leitura: Uma leitura a 
cada 2 segundos até uma leitura a cada 
24 horas.
Calibração: Calibração digital por meio 
de software 
Data da Calibração: Automaticamente 
registrada no dispositivo
Tipo da Bateria: Bateria de lítio de 9 V 
(incluída); adaptador de CA opcional
Bateria Substituível pelo Usuário:  
Normalmente, a vida útil da bateria é de 
30 dias  
Formato dos Dados: Data e horário 
com as unidades °C, °F, °K, °R ; %RH, 
mg/ml para concentração de vapor 
d’água e ponto de orvalho; psia, inHg, 
mmHg, bar, atm, Torr, Pa, hPa, kPa, 
MPa, inH2O, fth2O, mh2O, ft (pés) alt, m 
(metros) alt

Exatidão de Tempo: ±1 minuto/mês 
de 20 a 30°C (68 a 86°F)
Interface de Computador: Porta 
USB ou serial (necessário cabo para a 
interface); 115,200 baud
Software: XP SP3/Vista/7 e 8 (32-bit e 
64-bit)
Ambiente Operacional: 
-20 a 60°C (-4 a 140°F),  
0 a 95% da UR não condensante
Dimensões:  
84 mm A x 122 mm L x 32 mm P
(3.3 x 4,8 x 1,25”)
Peso: 440 g (16 oz)
Invólucro: Alumínio preto anodizado  


