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AQUISIÇÃO DE DADOS USB

U  8 ou 16 entradas analógicas 
com extremidade única

U  Resolução de 24 bits com até 
1000 amostras/seg.

U  Programável pelo usuário para 
termopar do tipo J, K, T, E, R, S, 
B, N ou entrada de tensão 

U  4 sensores de temperatura 
de compensação de junção 
fria e detecção de termopares 
abertos

U  Alimentados diretamente pela 
porta USB ou alimentação 
externa

U  Isolamento de 500 V entre a 
entrada e o PC para medições 
seguras e isentas de ruído

U  FREE.NET API/Driver para 
Visual Basic, C# e Visual C++ 
para Windows XP, Vista e 
Windows 7 Disponível para 
Download através do Site da 
OMEGA

U  Fornece saída de +12 Vcc para 
a excitação dos sensores

U  Inclui hardware para 
montagem em bancada, trilho 
DIN ou parede

OM-DAQ-USB-2401

Módulo de aquisição de dados USB de termopar/entrada  
de tensão de 8/16 canais

Programa De
Garantia Estendida

SM

O programa de garantia estendida 
OMEGACARESM está disponível para os 

modelos mostrados nesta página. Solicite ao 
seu vendedor detalhes ao colocar o seu pedido. 
A OMEGACARESM cobre peças, mão de obra 

e embalagens retornáveis equivalentes.

O OM-DAQ-USB-2401 é um módulo 
de aquisição de dados USB 2.0 de 
alta velocidade com entrada para 
termopar/voltagem. (totalmente 
compatível com as portas USB 1.1 
e USB 2.0). Este módulo autônomo 
é alimentado diretamente pela porta 
USB. Uma fonte de alimentação 
externa (opcional) pode ser usada. 
Todas as opções configuráveis 
(incluindo o tipo e o intervalo de 
entrada de canal individual) são 
programáveis pelo software. O 
OM-DAQ-USB-2401 tem entradas 
de tensão programável, que vão 
de ±30 mV a ±10V, escala total. 
A embalagem compacta e modular 
assegura facilidade de uso em 
uma variedade de aplicações. 

 DE1 ANO
GARANTIA

TMQSS-125U-12.

KMQSS-125U-12.

O OM-DAQ-USB-2401 compacto 
é ideal para aplicações de dados 
portáteis, com sondas acessórias, 
(mostradas da esquerda para 
a direita), KMQSS-125U-12,  
TMQSS-125U-12, JMQSS-125U-12.

Software GRATUITO  

para configuração, 

registro, gráficos e 

exibição de dados em 

tempo real

As unidades podem ser de trilho 
DIN ou montadas na parede com 
o hardware incluído ou facilmente 
operadas em uma bancada. Todas 
as entradas analógicas podem 
ser medidas sequencialmente a 
aproximadamente 1 ms por canal. 
Um total de 1000 amostras por 
segundo podem ser tomadas, 
divididas em todos os canais ativos.*
*Observação: na taxa de varredura mais alta,  
1000 amostras/seg. ±1% com um canal ligado  
e ±5% com todos os canais ligados.

Bloco de terminais  
(4 incluídos).

Laptop não incluso.

OM-DAQ-USB-2401 
mostrado em escala 
menor que a real.



2

AQUISIÇÃO DE DADOS USB

Especificações
GERAL
Isolamento: 500 V do PC
Saída de Tensão de Excitação 
Externa: 12 Vcc regulados, 
corrente total máxima de 67 mA 
Requisitos de energia: energizado 
diretamente pela porta USB, máx. de 
500 mA ou de 7,5 a 12 Vcc externos 
Ambiente de Operação: de 0 a 
50°C (de 0 a 122°F) 95% UR (não 
condensante)
Temperatura Operacional: de 0 a 
50°C (de 32 a 122°F), de 0 a 95% 
UR não condensante
Temperatura de Armazenamento: 
de -40 a 85°C (de -40 a 185°F) 
Peso: 0,23 kg (0,5 lb)
Dimensões: 107 larg. x 128 compr. 
x 39 alt. mm (4,2 x 5,1 x 1,5")
Intervalo de tensão de entrada: 
programável por software em 
uma base por canal, extremidade 
diferencial/única 
 -10  a 10V de -500 a 500 mV  
 -5  a 5V  -250 a 250 mV 
 -2,5  a 2,5V de -125 a 125 mV  
 -2  a 2V -75 a 75 mV  
 -1  a 1V  -30 a 30 mV
Intervalo de entrada TC
  Tipo J: de -18 a 1200°C  

(de 0 a 2192°F)
  Tipo K: de -129 a 1372°C  

(de -200 a 2502°F)
  Tipo T: de -101 a 400°C  

(de -150 a 752°F)
  Tipo E: de -184 a 1000°C 

 (de -300 a 1832°F)
  Tipo R: de 204 a 1768°C  

(de 400 a 3214°F)
  Tipo S: de 204 a 1768°C  

(de 400 a 3214°F)
  Tipo B: de 538 a 1820°C  

(de 1000 a 3308°F) 
  Tipo N: de -129 a 1300°C  

(de -200 a 2372°F) 

Controles de dispositivos centrais de software  
OMEGA® DAQ

Tela de configuração do software OMEGA® DAQ Central Displays de dados do software OMEGA® DAQ

O software DAQ Central está 
disponível para Download 
através do Site da OMEGA
Software impressionante e fácil de usar 
que permite elaborar gráficos, registros 
de dados, armazenamento de arquivos 
e visualização virtual de instrumentos 
de dados em tempo real. Os usuários 
podem usar o driver. NET fornecido 
para C#, Visual Basic e Visual C++ para 
projetar e desenvolver o seu próprio 
software de aplicação.

O OM-DAQ-USB-2401 é 
fornecido completo com 

hardware para montagem em 
trilho DIN ou em parede, ambos 

mostrados aqui.

Entrada TC
Exatidão do termopar: típico, em 
modo muito lento, resolução de 24 bits 
 J = ±1,1°C 
 K = ±1,2°C 
 T = ±1,1°C 
 E = ±1,0°C 
 R = ±2,5°C 
 S = ±2,6°C 
 B = ±3,3°C 
 N = ±1,5°C
Exatidão da compensação de 
junção fria: ±1,0°C
Exatidão da entrada analógica:
  Entrada diferencial: típica,  

em modo muito lento, 0,015%  
de leitura +0,004% de intervalo 
+10uV (exclusivo do ruído)

  Entrada de extremidade única: 
típica, em modo muito lento, 0,05% 
de leitura +0,01% de intervalo 
+50uV (exclusivo do ruído)

Tipo dispositivo USB: USB 2.0 
(velocidade total)
Compatibilidade do dispositivo: 
USB 1.1, USB 2.0
Fonte de alimentação: de USB 
ou adaptador universal de 9 Vcc 
(incluída) 
Montado em trilho DIN para 
aplicação em rack: Opcional
Deteção de termopar aberto: ativa 
automaticamente quando um canal 
é configurado para um sensor de 
termopar

É possível fazer download de uma versão demo do DAQ central em br.omega.com/software
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Diagrama de blocos da série OM-DAQ-USB-2401

É fornecido completo com software, driver, guia de início rápido, cabo USB, hardware para benchtop, montagem em trilho DIN ou na parede,  
4 blocos de terminais, adaptador de energia de 9 Vcc universal, chave de fenda OMEGA, e 2 termopares do tipo K com terminais 
desencapados (TC-TT-K-24-36).
Exemplo de pedido: módulo de aquisição de dados OM-DAQ-USB-2401 e blocos de terminais de reposição OM-DAQ-USB-TB.

 Para fazer seu pedido
 Nº DO MODELO DESCRIÇÃO

 OM-DAQ-USB-2401 Módulo de aquisição de dados USB de termopar/entrada de tensão de 8/16 canais

 OM-DAQ-USB-CABLE Cabo USB de 1,83 m (6'), de reposição

 UNIV-AC-100/240 Adaptador de energia de 9 Vcc universal

 OM-DAQ-USB-TB Blocos de terminais de reposição (embalagem com 4)

Este modelo inclui 2 termopares gratuitos de 1 m (40"), 
tipo K de fio revestido com terminais desencapados. 
Nº do modelo TC-TT-K-24-36, encomende uma 
reposição, acesse br.omega.com/5tc 

Termopares 
incluídos!
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