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Sistema De Aquisição De Dados Via USB

Série OMB-DAQ O compacto OMB-
Daq-54/55/56 é ideal 
para aplicações de 
aquisição de dados 
portáteis (computador 
portátil não incluído). 

U O módulo de aquisição de 
dados multifunções conecta-se 
ao PC através do Barramento 
Serial Universal (USB)

U O projeto de consumo de 
energia ultra baixo dispensa 
alimentação externa ou baterias

U Pode ser localizado até  
5 m (16,4') do PC

U Conversor a/D de alta 
resolução de 22 bits

U Compensação de junção 
fria embutida para medições 
diretas de termopar

U Medições de ciclos de 
frequência/pulso /trabalho 
até 1 MHz*

U	Convenientes conexões de 
sinal de terminal de parafuso 
removíveis

U Isolamento óptico de 500 V para 
PC, para medições seguras e 
livres de ruído elétrico

U Entradas programáveis de ±31 
mV a ±20 V de fundo de escala

U Linhas de E/S digital com 
saída de coletor aberto para 
aplicações de unidade direta*

U Expansível até 80 canais de 
E/S analógicas e digitais*

U até 100 módulos podem 
ser conectados a um PC 
utilizando hubs USB, para uma 
capacidade total de 8000 canais 

U Calibração digital — dispensa 
potenciômetros ou adaptações

U Software de planilhas para 
instalação, aquisição e 
visualização em tempo real; 
PostView para visualização 
pós-aquisição 

U	Drivers para Visual Basic, 
Delphi e C++ para Windows 
95/98/2000/ME/XP/Vista, 
DaSYLab e LabVIEW

Os Módulos de Aquisição de Dados 
pessoais OMB-DAQ-54, OMB-DAQ-55 
e 56-OMB-DAQ são produtos de 
aquisição de dados completos que 
utilizam o Barramento Universal 
Serial (USB), inseridos em quase 
todos os PCs. Projetados para alta 
exatidão e resolução, os sistemas 
de aquisição de dados de 22 bits do 
OMB-DAQ-54/55/56 22 bits medem 
diretamente vários canais de tensão, 
termopar, pulso, frequência e E/S 
digitais. Um único cabo de PC 
fornece operação de alta velocidade 
e alimentação para o OMB-
DAQ-54/55/56. Dispensa fontes de 
alimentação, exceto ao usar hubs 
alimentado por barramentos.

Os módulos OMB-DAQ-54/55/56 
são os primeiros de uma família 
de produtos baseados em USB da 
OMEGA. Por conta das rigorosas 
limitações de alimentação do USB, 
os módulos incorporam um circuito 
especial de gerenciamento de 
energia para garantir a adesão às 
especificações do USB.

Os módulos OMB-DAQ-54/55/56 
evitam diversas limitações dos 
dispositivos de aquisição de dados  
de cartão de PC (PCMCIA) e oferecem 
vantagens sobre diversas placas de 
aquisição de dados embutidas no 
PC. O sistema de aquisição de dados 
OMB-DAQ-54 oferece 10 canais de 
entrada de terminação única, ou com 
5 entradas analógicas diferenciais 
(até ±20 V de escala de fundo), ou de 
termopares. O OMB-DAQ-55 oferece 
10 canais de entrada de terminação 
única, ou com 5 entradas analógicas 
diferenciais (até ±20 V de escala de 
fundo), ou de termopares, 16 intervalos 
programáveis, isolamento ótico de 500 
V, 8 linhas de E/S digitais e 2 canais de 
ciclos de frequência/pulso/trabalho.

OMB-Daq-56, 
mostrado em escala 
menor que a real.

JMqSS-125U-12

TMqSS-125U-12
KMqSS-125U-12

Sondas termopar estão 
à venda separadamente. 

Módulos de Aquisição de Dados

* O OMB-DAQ-54 não tem frequência,  
E/S digitais ou capacidade de expansão.
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OMB-Daq-56, com blocos de terminais 
removíveis para sensores de fiação.

Cabo USB OMB-Ca-179-1

x1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128x1, 1/5
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* Utilizado apenas com hubs alimentados
por barramentos

Calibração

Diagrama de bloco do OMB-Daq-56

O OMB-DAQ-56 oferece o dobro 
da capacidade de E/S do OMB-
DAQ-55 com o mesmo tamanho.

Para simplificar a ligação de sinais 
e transdutores, os módulos OMB-
DAQ-54/55/56 possuem conexões 
de entrada de terminal de parafuso 
convenientes e removíveis.

SOfTWarE 
Os módulos OMB-DAQ-54/55/56 
vem com o Módulo de Aquisição de 
Dados PessoalView, uma aplicação 
de registro de dados baseada em 
Windows 98/2000/XP/Vista que 
permite ao usuário configurar as 
aplicações de aquisição e salvar os 
dados adquiridos diretamente no 
disco. O Windows 98/2000/XP/Vista 
suporta o uso de mais de um módulo 
OMB-DAQ-54/55/56 e também vem 
com recursos avançados, como 
sobreposição de gráficos e vários 
grupos de exibição. Os módulos 
OMBDAQ-54/55/56 também são 
enviados com o PostView, uma 
aplicação pós-aquisição que deixa o 
usuário exibir os dados previamente 
adquiridos salvos em um arquivo. 
Estão inclusos os drivers de dados 
para Visual Basic, Delphi e C++ para 
Windows 98/2000/XP/Vista. Além 
disso, os drivers estão disponíveis 
para pacotes baseados em ícones, 
como DASYLab e o LabView.

SOBrE O USB  
O Barramento Serial Universal 
(USB) é um padrão para conectar 
PCs a dispositivos periféricos como 
impressoras, monitores e modems. 
O USB traz diversas vantagens 
sobre as conexões seriais e paralelas 
convencionais, incluindo maior 
largura de banda (até 12 Mbits/s) e a 
capacidade de fornecer alimentação 
para o dispositivo periférico. 

O USB é ideal para aplicações 
de aquisição de dados. Como as 
conexões USB fornecem alimentação, 
é necessário apenas um cabo para 
ligar o dispositivo de aquisição de 
dados ao PC, que provavelmente tem 
pelo menos uma porta USB. Além 
disso, a transferência de dados de alta 
velocidade do USB (do dispositivo de 
aquisição de dados ao PC) permite 
que os dados adquiridos sejam 
exibidos em tempo real, eliminando 
a necessidade de memória cara ao 
adquirir o dispositivo.

EXPanSãO Para MÓDULO 
DE aqUISIÇãO DE DaDOS 
PESSOaL
O OMB-DAQ-55 e o OMB-DAQ-56 
podem ser expandidos facilmente 
com um dos dois módulos de 
expansão de encaixe disponíveis, 
elevando a capacidade total para 60 
canais analógicos ou termopares, 32 
linhas de E/S digitais e 4 canais de 
entrada de frequência. Além disso, 

Bloco 
terminal

os hubs USB podem ser utilizados 
para criar sistemas de multiunidades 
que contém até 100 módulos OMB-
DAQ-55/56 ligados a um único PC. 
Utilizando essa estratégia, um sistema 
multiunidades do OMB-DAQ-55/56 
pode fornecer até 8000 linhas de E/S 
analógicas e digitais. Veja a tabela 
na página seguinte para consultar a 
capacidade de canais disponíveis. 
O OMB-DAQ-54 não tem capacidade 
de expansão. É necessário o avançado 
Software PessoalView ao usar mais de 
um módulo OMB-DAQ-55/56.
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OMB-Daq e capacidades de sistema de expansão
  Entradas   Entradas de 
 Produto ou sistema Volts/TC* E/S digital pulso/freq
 OMB-Daq-54 5 DE, 10 SE - -
 OMB-Daq-55 5 DE, 10 SE 8 2
 OMB-Daq-56 10 DE, 20 SE 16 4
 OMB-PDq1 Módulo de expansão 10 DE, 20 SE 16 -
 OMB-PDq2 Módulo de expansão 20 DE, 40 SE - -
 OMB-Daq-55 + OMB-PDq1 15 DE, 30 SE 24 2
 OMB-Daq-55 + OMB-PDq2 25 DE, 50 SE 8 2
 OMB-Daq-56 + OMB-PDq1 20 DE, 40 SE 32 4
 OMB-Daq-56 + OMB-PDq2 30 DE, 60 SE 16 4

Um OMB-MaD-56 e um PDq2-OMB simplesmente interconectam-se para aumentar a 
capacidade de canais.

SISTEMaS DE EXEMPLO
Como produto USB, o sistema de 
aquisição de dados OMB-DAQ-54/55/56 
pode estar localizado a até 5 m (16,4') do 
PC, ficando próximo ao ponto de medição 
para maior exatidão e ruído reduzido. Se 
são utilizados hubs USB como repetidores 
entre segmentos de cabo USB, o OMB-
DAQ-54/55/56 pode estar localizado a 
até 30 m (98,4') do PC.

USB

DAQ Pessoal

Módulo PQD

Dois OMB-DaqS (com módulos opcionais OMB-PqD) são conectados por cabo 
a cada uma das portas do computador, dispensando alimentação externa.

quatro OMB-DaMs (com módulos 
OMB-PqD opcionais) são 
conectados às portas de um hub 
alimentado por USB, exigindo uma 
fonte de alimentação externa.

Especificações
GEraL
Isolamento: 500 V do PC
requisitos de alimentação:  
Alimentado via USB, ou via externa 
de 6 a 16 Vcc, quando utilizado com 
um hub alimentado por barramento
ambiental:  
de 0 a 50°C (de 0 a 122°F) 95% 
UR, sem condensação
Dimensões:   
92 larg. x 182 compr. x 45 alt. mm 
(3,6 x 7,1 x 1,6")

ESPECIfICaÇõES anaLÓGICaS
Cada canal é configurável para 
entradas de termopar de terminal 
único, diferencial ou em volts.
OMB-Daq-54 e OMB-Daq-55:  
10 de terminação única, 5 
diferenciais; canais em volts ou TC
OMB-Daq-56:  
20 de terminação única, 10 
diferenciais; canais em volts ou TC

USB

MAD Pessoal

Módulo PQD

Hub USB

Adaptador de energia

Conexão direta à(s) porta(s) USB do computador 

Velocidade vs. resolução

Conexão ao hub alimentado por USB

 Duração da  Taxa de amostragem máx. (Calibração contínua desabilitada)  resolução 
 medição

 Tensão Termopar (Bits rMS)
 1 Canal/Scan 10 Canais/Scan 1 Canal/Scan 10 Canais/Scan (±4V)
 610 ms 1,6 Hz 0,16 Hz 1,5 Hz 0,16 Hz 

22
 

 (rejeição  (625 ms) (6,25 segs) (667 ms) (6,25 segs)  de 50/60 Hz)
 12,5 ms 66 Hz 7,8 Hz 25 Hz 

6 Hz 15
 

 (15 ms) (128 ms) (40 ms) (167 ms)
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Tipo de Termopar e Intervalos de 
temperatura:
 J = -100 a 700°C
 K = -200 a 1200°C 
 T = -100 a 400°C 
 E = -100 a 500°C 
 r = -400 a 1400°C 
 S = 400 a 1400°C 
 B = 700 a 1400°C 
 n = -100 a 700°C 
Exatidão do Termopar:  
No modo muito lento, resolução de 
22 bits, inclui erro de compensação 
da junção fria 
 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 
Compensação da Junção fria 
Exatidão: ±0,5°C 
Proteção Contra Sobretensão: 
±45V relativo ao Lo analógico
rejeição de modo de comum de Ca: 
>120 dB a 60 Hz (OMB-DAQ-55/56)
Interferência de canal-a-canal:   
<-120 dB (CC a 100 Hz)

Exatidão: 
  OMB-Daq-55/56: 0,015% da 

leitura +0,002% do intervalo 
(excluindo o ruído)

  OMB-Daq-54: 0,015% da leitura 
+0,004% do intervalo (excluindo  
o ruído)

resistência de entrada: >10 MΩ 
(SE), >20 MΩ (DE)
Corrente de desvio: <1 nA  
(0 a 35°C)
Medições de frequência
(apenas OMB-Daq55/56):
  OMB-Daq-55: 2 canais de 

entrada frequência/pulso
  OMB-Daq-56: 4 canais de 

entrada frequência/pulso
Modos de operação: Contagem  
de pulso (totais), ciclo e frequência 
de trabalho
resposta de frequência  
CC a 1 MHz
faixa de entrada: mínimo absoluto 
±15V, < 1,3V (baixa), > 3,8 (alta)
resistor de tração: 27 kΩ a 5 V 
para sensoriamento de relé ou de 
interruptor
normalidade: Nenhuma, 0,8, 
3,2 ou 13 ms (selecionável pelo 
Software)
Totalizam: Até 232

 

contagens/
varredura
frequência e ciclo de trabalho 
resolução: 7 dígitos; a resolução 
real depende da velocidade de 
varredura. À 10 varreduras/s, a 

Intervalo da Tensão de entrada:  
Software programável de uma base 
por canal

Todas as unidades vem com o software Personal DaqVIEW; drivers para Visual Basic, C++  
e Delphi para Windows, bloco de terminais e um manual do usuário completo em CD-ROM. 
Exemplo de pedido: sistema de aquisição de dados OMB-DAQ-55 e a garantia OCW-1 da 
OMEGACARESM acrescenta 1 ano à garantia padrão de 1 ano ao módulo de expansão  
OMB-DAQ-55 e OMB-PDQ1 e a garantia OCW-1 da OMEGACARESM acrescenta 1 ano  
à garantia padrão de 1 ano e cabo USB OMB-CA-179-1.

  Para fazer seu pedido
 nº do Modelo Descrição
 OMB-Daq-54 Sistemas de Aquisição de Dados de 22 bits e 10 canais
 OMB-Daq-55  Sistemas de Aquisição de Dados de 22 bits e 10 canais 

com medição de frequência e E/S digital
 OMB-Daq-56  Sistemas de Aquisição de Dados de 20 bits e 22 canais 

com medição de frequência e E/S digital
 OMB-PDq1  Módulo de expansão analógico de E/S digital com  

20 canais para OMB-DAQ-55 e OMB-DAQ-56 

 OMB-PDq2  Módulo de expansão analógico de E/S digital com  
40 canais para OMB-DAQ-55 e OMB-DAQ-56 

 OMB-Ca-179-1 Cabo USB de 1 m (3,2')
 OMB-Ca-179-3 Cabo USB de 3 m (9,8')
 OMB-Ca-179-5 Cabo USB de 5 m (16,4')
 OMB-Cn-153-12 Bloco terminal (reserva)

 Diferencial Extremidade única
 -20 a 20 V -10 a 20 V 

 -10 a 10 V -10 a 10 V

 -5 a 5 V -5 a 5 V

 -4 a 4 V -4 a 4 V

 -2,5 a 2,5 V -2,5 a 2,5 V

 -2 a 2 V -2 a 2 V

 -1,25 a 1,25 V -1,25 a 1,25 V

 -1 a V -1 a 1 V

 -625 a 625 mV -625 a 625 mV

 -500 a 500 mV -500 a 500 mV

 -312 a 312 mV -312 a 312 mV

 -250 a 250 mV -250 a 250 mV

 -156 a 156 mV -156 a 156 mV

 -125 a 125 mV -125 a 125 mV

 -62 a 62 mV -62 a 62 mV

 -31 a 31 mV -31 a 31 mV

resolução é 5 dígitos (10 ppm);  
à 1 varredura/s, 6 dígitos (1 ppm).
E/S digital (apenas no OMB-
MaD55/56)
Cada linha de E/S é programável 
individualmente como entrada ou 
saída e inclui um driver de coletor 
aberto com um resistor de tração  
de 27 kΩ com 5 V de saída, com um 
buffer de entrada de desencadeador 
padrão Schmitt.
  OMB-Daq-55: 8 linhas digitais  

de E/S
  OMB-Daq-56: 16 linhas digitais  

de E/S
Entrada
Intervalo de tensão: limites de ±15 V: 
< 1,3 V (baixa), > 3,8 (alta)
Saída
Interruptor de tensão máxima:  
0 a 15 VCC (20 V para < 1 minuto)
Corrente de interruptor máxima:  
saída contínua de 150 mA, pico de 
saída de 500 mA (< 100 μs), contínua 
total de 150 mA (por banco de 8 saídas)
resistência de saída: máx. 10 Ω

O programa de garantia 
estendida da OMEGACARESM 
está disponível para todos 
os modelos apresentados 
nesta página. Consulte seu 
representante de vendas para 
todos os detalhes quando fizer 
seu pedido. OMEGACARESM 

oferece cobertura a peças, 
mão de obra e embalagens 
retornáveis equivalentes.

Programa De
Garantia Estendida

SM


