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Opcional†

OM-CP-IFC200, software para Windows® que 
mostra os dados em formato gráfico ou em 

tabelas (vendido separadamente).

Registrador de Dados de Umidade e Temperatura  
Parte integrante da Família NOMAD®

 Operação em Tempo Real
 Calibração feita pelo Usuário 

por Meio de Software
 Ponto de Orvalho/

Concentração de Vapor 
Calculados com o Software

OM-CP-RHTEMP1000

 Para Fazer seu Pedido
 Código do Produto Descrição
 OM-CP-RHTEMP1000 Registrador de dados de umidade e temperatura (alumínio)
 OM-CP-RHTEMP1000-CERT† Registrador de dados de umidade e temperatura (alumínio) com certificado de calibração NIST
 OM-CP-RHTEMP1000-SS Registrador de dados de umidade e temperatura (aço inoxidável)
 OM-CP-RHTEMP1000-SS-CERT† Registrador de dados de umidade e temperatura (aço inoxidável) com certificado de calibração NIST

 OM-CP-IFC200 Software para Windows e cabo de interface USB de 3,7 m (12’) 
 OM-CP-BAT102 Bateria de reposição de lítio de 3,6 V 

Registrador de dados, OM-CP-
RHTEMP1000, mostrado em tamanho 
maior que o real.

Especificações
DESEMPENHO DO CANAL DE 
TEMPERATURA
Sensor de Temperatura: 
Semiconductor 
Intervalo de Medição de Temperatura: 
-40 a 80° C (-40 a 176° F)1

Resolução de Temperatura: 0.1° C
Exatidão Calibrada: +0,5° C
Intervalo da Exatidão Especificada:  
0 a 50° C
DESEMPENHO DO CANAL DE 
UMIDADE
Sensor de Umidade: Semicondutor de 
estado sólido 4,5

Intervalo da Medição de Umidade: 0 a 
100% de UR
Resolução da Umidade: 0.5% de UR
Exatidão Calibrada: +3% de UR (±2% 
de UR, normalmente, a 25°C)
Intervalo da Exatidão Especificada:  
10 a 80% da UR; 10 a 40°C (50 a 104° 
F) 2,3 

Tempo de Resposta para Umidade:  
90% de alteração em 60 segundos em 
ar se movendo lentamente
Especificações Gerais
Leituras: 21.845 leituras por canal
Temperatura/Umidade
Calibração: Calibração digital disponível 
por meio do software
Data da Calibração: Automaticamente 
registrada no dispositivo
Intervalos de Registro: de 1 leitura/s a 
1 leitura/12h, selecionável via software
Horário de Início: A hora e a data de 
início são programados no software, 

possibilidade de até seis meses de 
antecedência
Registro em Tempo Real: Pode ser 
usado com o computador para monitorar 
e registrar dados em tempo real
Alimentação: bateria de lítio de 3,6 V 
(incluída)
Vida Útil da Bateria: Normalmente, um 
ano a uma temperatura de 25° C
Exatidão do Horário: ±1 minuto por mês 
a uma temperatura de 20°C, sem uso da 
porta RS232
Formato dos Dados: Data e Horário 
registrados, °C, °F, °K, °R, % de UR e 
mg de concentração de vapor
Peso: 
 Alumínio: 145 g (5 oz)
 Aço Inoxidável: 285 g (10 oz)
Interface com o Computador: Porta 
serial, RS232C COM ou USB (necessário 
ter o cabo)
Software: XP SP3/Vista e 7  
(32- e 64-bit)
Ambiente Operacional:  
-40 a 80°C1 (-40° F to 176° F); 0% a 
100% de UR não condensante, desde 
que o invólucro esteja devidamente 
selado
Dimensões: 
25 mm D x 137 mm C (1,00 x 5,40”)
Material: Alumínio ou aço inoxidável

O registrador de dados de umidade e 
temperatura OM-CP-RHTEMP1000 é 
à prova d’água (apenas o modelo para 
medição de temperatura), alimentado 
por bateria e é um instrumento 
autônomo, usado para registrar, 
automaticamente, temperaturas de -40° 
C a 80° C. Trata-se de um dispositivo 
multifuncional compacto, portátil, fácil 
de usar e que registra até 21.845 
medições de temperatura e 21.845 
medições de umidade.

O OM-CP-RTDTEMP101A representa 
um grande avanço em termos de 
tamanho e desempenho. Seu relógio 
interno de tempo real garante que todos 
os dados serão gravados juntamente 
com o horário e a data. Equipado 
com memória de estado sólido não 
volátil, os dados são protegidos com 
segurança máxima, mesmo se a bateria 
descarregar. Por ser de porte pequeno, 
praticamente, cabe em qualquer lugar. 
A recuperação de dados é simples. 
Conecte-o a uma porta COM do 
computador e o software para Windows 
faz o resto. O software converte seu 
computador em um gravador gráfico 
em tempo real. Os dados podem ser 
impressos em formato de tabela e 
podem ser exportados para arquivos de 
texto ou planilhas de Microsoft Excel.

Vêm completos com bateria de lítio de 3,6 V. O OM-CP-IFC200 inclui manual do usuário, cabo de interface USB e software para Windows (vendido 
separadamente e necessário para a operação do registrador de dados).
1 A temperatura operacional recomendada é de 0 a 80°C; 2 A exatidão da umidade não é especificada em ambientes condensantes. 
3 Exposição prolongada a > 90% de UR resulta em um erro temporário de 3% de UR; 4 O sensor é sensível à luz, razão pela qual a luz brilhante pode afetar a 
medição 
5 Mergulhar o sensor em qualquer líquido pode causar dano permanente
Exemplo de pedido: Registrador de dados de umidade e temperatura com certificado de calibração OM-CP-RHTEMP1000-CERT e software para Windows e 
cabo de interface USB OM-CP-IFC200.
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