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UWTC-REC3 em tamanho 
inferior ao real. Inclui 

fonte de alimentação CA 
universal.

É fornecido completo com fonte de alimentação CA, cabo de 
programação USB para o transmissor, software de registro de 
dados/medição e manual do usuário. 
Exemplo de Pedido: UWTC-REC3, receptor de 32 canais, com 
UWTC-1, transmissor sem fio para termopar, acesse 
br.omega.com/uwtc.

 Para Fazer seu Pedido
 Código do Produto Descrição
 UWTC-REC3  Receptor/host sem fio de 32 

canais com Ethernet
 OPC-SERVER-SOFTWARE  Licença para software de 

servidor OPC

O receptor UWTC-REC3 da OMEGA™ 
permite monitorar e registrar a temperatura e umidade em 
uma rede ethernet ou na internet sem qualquer software 
especial – basta ter um navegador. O receptor é um nó 
independente na rede que envia e recebe dados em pacotes-
padrão TCP/IP. É facilmente configurado a partir de um 
navegador de internet e pode ser protegido com senha. O 
UWTC-REC3 é capaz de acionar um alarme se as variáveis 
ficam acima ou abaixo do ponto de ajuste definido. O alarme 
pode ser enviado por e-mail para um único usuário ou grupo, 
através de uma lista de distribuição, incluindo mensagens 
de texto para celulares e PDAs. O software "Mail Notifier" da 
OMEGA é um programa gratuito para esta aplicação e fácil de 
usar.

O receptor UWTC-REC3 serve páginas ativas da WEB para 
exibir leituras e gráficos de temperatura e umidade em tempo 
real. Você também pode registrar dados em formatos padrão 
para uso em planilhas ou programas de aquisição de dados, 
como o Excel ou o Visual Basic. A OMEGA oferece um 
programa gratuito e fácil de usar para registrar dados no Excel.

A OMEGA oferece um software de servidor OPC que facilita 
a integração do receptor sem fio UWTC-REC3 com muitos 
programas populares de automação e aquisição de dados.

ESPECIFICAÇÕES
Ethernet: 10Base-T (RJ45) 
Protocolos Suportados: TCP/IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, 
HTTP e Telnet
Indicadores de LED: atividade da rede, link de rede, 
diagnóstico, receber e energia 
Gestão: configuração e monitoramento do dispositivo através 
do servidor WEB integrado 
Servidor WEB Integrado: serve páginas WEB (Applets 
JAVA™) que contem dados e gráficos atualizados em tempo 
real, dentro de intervalos de tempo definíveis 
Alimentação 
Entrada de Alimentação: 9 a 12 VCC 
Consumo: máximo de 2,5 W
Fonte de Alimentação CA Qualificada para Segurança 
(Incluído)  
 Saída Nominal: 9 VCC a 0,5 A  

Acesse 

br.omega.com/wireless 

para conhecer as mais 

novas funcionalidades e as 

especificações!

Entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Comunicação Sem Fio 
Protocolo: IEEE 802.15.4, DSSS 
Frequência: 2,4 GHz, 12 canais
Topologia de rede: em estrela 
Intervalo: até 450 m (1500') sem obstruções ou ambiente de 
interferência (depende de transmissor específico)
Temperatura Operacional: 0 a 70°C (32 a 158°F),  
90% da UR não condensante
Temperatura de Armazenamento: -40 a 125°C (-40 a 257°F) 
Geral 
Aprovação de Agência: FCC, CE, ANATEL 
Software: software de configuração para interface com 
Ethernet; software baseado em Excel para registro automático 
de dados, software para notificação de alarme por e-mail.
Funciona com os Modelos:  
UWTC-1, UWTC-2, UWTC-NB9, UWTC-2-NEMA, UWRTD-1, 
UWRTD-2, UWRTD-NB9, UWRTD-NB9W, UWRTD-2-NEMA, 
UWRTD-S-2, UWIR-2-NEMA, UWRH-2, UWRH-2-NEMA, 
UWXL-24-TC, UWXL-24-RTD, UWXL-24-IR, UWXL-24-RH
Nota: Em virtude das regulamentações sobre frequência de 
transmissão, estes produtos talvez possam ser utilizados somente 
nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na China e no Brasil.

e  Conexão Direta com 
Ethernet e Internet 

e  Servidor Web 
e  Funciona com 

Conectores Sem Fio ou 
Conjuntos de Sonda das 
Séries UWTC, UWRTD, 
UWRH, UWIR e UWXL 

e  Alarmes via E-mail ou 
Mensagem de Texto

e   Não Exige Software Especial

Receptor Sem Fio para Monitoramento 
Baseado em Internet
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