Horizons
in Environmental Monitoring
Monitoramento ambiental

TM
Lançam entos e i novações te cnol ógi cas

Transdutor de pressão
de alta velocidade com
saída USB, consulte a
página 66.

Medidor de vazão de
deslocamento positivo
para combustíveis e
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a página 39.

Controladores de temperatura, processo e
tensão, consulte a página 118.
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ÍCONES DA OMEGA
SM

Conformidade com a RoHS
A OMEGA está determinada a garantir a conformidade
que as diversas Diretivas Européias (incluindo as diretivas
2002/95/EC, 2002/96/EC e 2011/65/EU) relacionadas à
Diretiva para Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS)
que inclui os bifenis polibrominados (PBB), os éteres difenil
polibrominado (PBDE), mercúrio, cádmio, cromo hexavalente
e chumbo. Diversos produtos atendem aos requisitos da
RoHS e, portanto, podem ser adquiridos como tais, mediante
solicitação. Para tanto, entre em contato com o departamento
de vendas.

Programa
de
Extended
Warranty
garantia
extendida
Program

Esse ícone indica que há um novo
produto de última geração disponível.

Esse ícone indica que a duração da
garantia-padrão (em anos).

Direitos de Propriedade Intelectual
A Série de Manuais da OMEGATM baseiam-se em direitos
de propriedade intelectual originais que foram gerados e
desenvolvidos pela OMEGA. Esses direitos encontramse protegidos por direitos autorais aplicáveis e pelas leis
que regulamentam apresentações comerciais e marcas
registradas. O aspecto exclusivo e composto desses manuais
é identificado, de forma singular, com a OMEGA, incluindo
gráficos, silvos identificadores de produtos, paginação,
destaques por seção e estilo de layout.

Esse ícone indica que a calibração do
produto é rastreável.

ATENDE OU SUPERA
O PADRÃO DE LIMITES
ESPECIAIS DE ERRO (SLE)

E NORMA EN 60584-2:
Classe 1 de Tolerância.

Preços
Entre em contato com seu representante comercial na
OMEGA ou ligue para o escritório local de vendas para obter
cotações atualizadas de todos os itens desta literatura ou
para obter informações sobre quantidades de materiais e
equipamentos diferentes das unidades-padrão listadas.
A disponibilidade de determinados produtos listados neste
catálogo pode estar limitada por legislação de licenciamento
nos âmbitos federal, estadual ou municipal. Qualquer dúvida,
entre em contato com a OMEGA.

O programa de garantia estendida OMEGACARESM
encontra-se disponível para os modelos indicados.
Ao fazer um pedido, peça ao seu representante
comercial que lhe informe sobre todos os detalhes.

FIO DE TERMOPAR
REVESTIMENTO DE MÁXIMO DESEMPENHO
QUE ELIMINA OSCILAÇÕES DE ALTA
TEMPERATURA

Disponível nos tipos.
K e N.
Obtenha especificações
e preços com o pessoal
de vendas

Exclusividade OMEGA™!

Esse ícone indica que todas as sondas OMEGA
são 100% testadas e são fabricadas com material
que atende ou supera a norma ANSI de Limites
Especiais de Erro e a norma EN 60584-2: Classe
1 de Tolerância.

Esse ícone indica que o produto também é
disponibilizado na versão com revestimento
SUPER OMEGACLAD® XL para altas
temperaturas. Esse material aumenta o
desempenho do revestimento, a fim de
eliminar flutuações de altas temperaturas.

Marcas Registradas
Esse ícone indica que o produto foi certificado
pela Underwriters Laboratories (UL) dos EUA.

3A® é marca registrada da 3-A Sanitary Standards, Inc.
DuraBand

TM

é marca registrada da Postle Industries, Inc.

FLIR é marca registrada da FLIR Systems, Inc.
®

Esse ícone indica que o produto foi certificado pela
Underwriters Laboratories (UL), tanto nos EUA
quanto no Canadá.

GenICam™ é marca registrada da FLIR Systems, Inc.
GigE Vision™ é marca registrada da FLIR Systems, Inc.
	Hart® é marca registrada da HART Communications Foundation

Esse ícone indica que o produto
passou nos testes de compatibilidade
eletromagnética e nos testes de segurança
exigidos pela União Européia.

	Incoloy® é marca registrada da Special Metals Corp. & Huntington
Alloys Corp.
JAVA

TM

é marca registrada da of Oracle, Inc.

iPad é marca registrada da Apple Inc.
®

iPhone® é marca registrada da Apple Inc.

As marcas da CSA (Associação Canadense de
Normas) são aceitas pela Agências Reguladoras
nos campos de saúde e segurança ocupacional,
elétrica, gás, construção, hidráulica e diversos
outros, tanto nos EUA quanto no Canadá.

	Kevlar® ® é marca registrada da
EI DuPont de Nemours and Company
MicroServerTM é marca registrada da PicoStar LLC
	MODBUS® é marca registrada da Schneider Automation, Inc.
Perfect Prox® é marca registrada da Eaton Corporation
Plexiglas® é marca registrada da Rohm & Haas
Samox® é marca registrada da BriskHeat Corporation

FM
APPROVED
APROVADO

Esse ícone indica que o produto foi
reconhecido pela Factory Mutual. Para
detalhes, veja as especificações do produto.

Tri-Clamp® é marca registrada da Alfa Laval, Inc.
Windows® é marca registrada da Microsoft Corporation

®

Esse ícone indica que o projeto e os
processos utilizados estão em conformidade
com os requisitos 3A Padrão 74-05.
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Probabilidade de transtornos térmicos por exposição prolongada ou atividade desgastante

Cuidado

Cuidado extremo 		

Perigo

Perigo extremo

Temperatura do ar e umidade relativa versus a temperatura aparente

Apresentado em graus Fahrenheit, o IT é uma medida precisa que
mostra a real sensação de calor quando a umidade relativa (UR) é
adicionada à temperatura real do ar.
Para calcular o IT, veja o Quadro de Índice Térmico. Como exemplo,
se a temperatura do ar for de 35º C (95º F) (veja o topo da tabela) e a
UR for de 55% (veja o lado esquerdo da tabela), o IT – ou a verdadeira
sensação de calor – será de 43º C (110º F). Esse valor se encontra na
interseção da coluna de 95º com a linha de 55%.
IMPORTANTE: Visto que os valores do IT foram desenvolvidos para
condições nubladas e de ventos fracos, a EXPOSIÇÃO TOTAL AO
SOL PODE AUMENTAR OS VALORES DO IT EM ATÉ -9ºC (15º F).
Além disso, VENTOS FORTES, ESPECIALMENTE ACOMPANHADOS
DE AR MUITO QUENTE E SECO, PODEM SER EXTREMAMENTE
DANOSOS.
Observe no quadro de IT, a zona sombreada acima de 105º F.
Esse valor corresponde a um nível de IT que pode causar desordens
térmicas progressivamente severas caso haja uma exposição e/ou
actividade física continuadas.
A tabela de "Índice Térmico" versus "Desordem Térmica" relaciona as
variações do IT com desordens especifícas, especialmente no caso de
pessoas em grupos de alto risco.

Como o calor afeta o corpo
O corpo humano dissipa calor com a variação da taxa e intensidade
da circulação sanguínea, vertendo água através da pele e glândulas
sudoríparas e – em casos extremos – pela palpitação, quando a

Índice Térmico/Desordens Térmicas
Índice térmico

Possíveis desordens térmicas em pessoas
de grupos de alto risco

54º C (130º F) ou
superior

Alta probabilidade de insolação/febre térmica
com exposição continuada

41º C (105º F) a
54º C (130º F)

Probabilidade de febre térmica, caimbra
de calor ou exaustão pelo calor, com
possibilidade de insolação causada pela
exposição prolongada e/ou atividade física

32º C (90º F) a
41º C (105º F)

Possibilidade de insolação, caimbra de
calor e exaustação térmica causadas por
exposição prolongada e/ou atividade física

27º C (80º F) a
32º C (90º F)

Possibilidade de fadiga caudas pela
exposição prolongada e/ou atividade física

Peça pelo fone

0800-773-2874

temperatura do sangue chegar a 37 graus centígrados. O coração começa
a bombear mais sangue, os vasos sanguíneos dilatam para acomodar o
aumento do fluxo, ao passo que os feixes de minúsculos capilares que
atravessam a camada superior da pele entram em ação. O sangue do
corpo passa a circular mais próximo da superfície da pele, a fim de drenar
o excesso de calor para a atmosfera. Ao mesmo tempo, a água se dispersa
pela pele na forma de suor. A pele administra cerca de 90 por cento da
função de dissipação de calor do corpo.
A transpiração em si não influencia em nada o resfriamento do corpo, a
menos que a água seja removida pela evaporação e a umidade relativa
retarde a evaporação. O processo de evaporação em si funciona da
seguinte forma: a energia de calor, necessária para evaporar o suor, é
extraída do corpo e, dessa forma, o corpo é resfriado. Sob condições de
alta temperatura (acima de 32º C) e de alta umidade relativa, o corpo faz
tudo para manter a temperatura interna de 37º C. O coração bombeia uma
profusão de sangue pelos vasos circulatórios dilatados e as glândulas
sudoríparas liberam líquido – incluindo produtos químicos dissovildos como
sódio e cloreto – na superfície da pele.

Excesso de calor
Em geral, as desordens térmicas não tem coisa alguma a ver com a redução
ou falha da abilidade do sangue de espalhar o calor por meio de alterações
circulatórias e pela transpiração ou, até mesmo, em virtude do desequilíbrio
de algum produto químico (sal) causado por excessiva transpiração. Toda
vez que o ganho de calor exceder o nível que o corpo consegue remover ou
quando o corpo não puder compensar a perda de fluidos e sal causada pela
transpiração, a temperatura interna do corpo se eleva, dando origem, dessa
forma, ao desenvolvimento de doenças relacionadas ao calor.
As desordens térmicas, com suas variações de nível de gravidade, têm um
elemento comum, a saber, tendo como base a idade da pessoa, ela excedeu
na exposição ou na quantidade de exercícios no ambiente térmico em que
ela se encontra.
Queimaduras causadas pelo sol, com suas queimaduras pela radiação
ultravioleta, podem retardar, significativamente, a habilidade da pele de
dissipar o calor excessivo.
Os estudos indicam que, sob condições normais, a gravidade de desordens
térmicas tende a aumentar com a idade – a caimbra térmica em uma pessoa
de 17 anos de idade pode ser diagnosticada como exaustão pelo calor em
uma pessoa de 40 anos de idade e insolação em outra de 60.
Dentre outras coisas, a aclimatização tem a ver com o ajuste das
concentrações de suor-sal. A ideia é de perder água suficiente para regular a
temperatura do corpo, com a menor incidência possível de distúrbio químico.
"Cortesia do Serviço Nacional do Tempo da NOAA"

ou compre pelo site

br.omega.com
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Ambiental
Ponto de orvalho
Quadro baseado em:
		 td - ta
17.5 –––––––––––
		
td + 240.97
H =100e

(

Onde

)

H = umidade relativa (%)
td = temperatura do ponto de orvalho (°C)
ta = temperatura do ar (°C)
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Como determinar a temperatura do ponto de orvalho
Depois de medir a temperatura e a umidade relativa do ar, trace uma linha horizontal no gráfico, a partir da temperatura do ar (eixo
Y), até à linha de umidade relativa correspondente. Em seguida, trace uma linha vertical, a partir dessa interseção, até à respectiva
temperatura do ponto de orvalho (eixo X).
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Ambiental
Umidade relativa de equilíbrio
Soluções salinas saturadas
Soluções salinas saturadas
O uso de soluções salinas saturadas é
um método bastante conveniente para
calibrar sensores de umidade. Sob qualquer
temperatura, a concentração de uma solução
saturada é fixa e não precisa ser definida.
Ao fornecer uma quantidade excessiva de
soluto, a solução continuará saturada mesmo
se existirem pequenas fontes e sumidouros
de umidade. Quando o soluto é um sólido
na fase pura, fica fácil determinar que há
saturação.
A solução salina saturada, composta por
uma mistura lodosa de água destilada e sal
quimicamente puro, fica fechada em uma
câmara selada de metal ou vidro. Wexler e
Hasegawa mediram na umidade atmosférica
oito soluções saturadas para temperaturas
ambiente entre 0 e 50°C usando um
higrômetro específico para ponto de orvalho.
Mais tarde, Greenspan compilou, na
literatura, dados sobre 28 soluções salinas
saturadas de modo a abranger todos os
intervalos de umidade relativa. Utilizando
uma base de dados composta por 21
investigações diferentes, envolvendo 1106
medições individuais, ajustes foram feitos por
meio do método dos mínimos quadrados para
as equações polinomiais regulares, a fim de
obter o "melhor" valor da umidade relativa no
ar em função da temperatura. Esses valores
encontram-se resumidos na tabela abaixo.

Temperatura
°C
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Umidade relativa (%UR)
Cloreto de
Acetato de
lítio
potássio
11,23 ± 0,54		
11,26 ± 0,47		
11,29 ± 0,41
23,28 ± 0,53
11,30 ± 0,35
23,40 ± 0,32
11,31 ± 0,31
23,11 ± 0,25
11,30 ± 0,27
22,51 ± 0,32
11,28 ± 0,24
21,61 ± 0,53
11,25 ± 0,22		
11,21 ± 0,21		
11,16 ± 0,21		
11,10 ± 0,22		
11,03 ± 0,23		
10,95 ± 0,26		
10,86 ± 0,29		
10,75 ± 0,33		
10,64 ± 0,38		
10,51 ± 0,44		
10,38 ± 0,51		
10,23 ± 0,59		
10,07 ± 0,67		
9,90 ± 0,77		

Umidade relativa (%UR)

Temperatura
Carbonato
Nitrato de
Cloreto de
°C
de potássio
magnésio
sódio
0
43,13 ± 0,66
60,35 ± 0,55
75,51 ± 0,34
5
43,13 ± 0,50
58,86 ± 0,43
75,65 ± 0,27
10
43,14 ± 0,39
57,36 ± 0,33
75,67 ± 0,22
15
43,15 ± 0,33
55,87 ± 0,27
75,61 ± 0,18
20
43,16 ± 0,33
54,38 ± 0,23
75,47 ± 0,14
25
43,16 ± 0,39
52,89 ± 0,22
75,29 ± 0,12
30
43,17 ± 0,50
51,40 ± 0,24
75,09 ± 0,11
35		
49,91 ± 0,29
74,87 ± 0,12
40		
48,42 ± 0,37
74,68 ± 0,13
45		
46,93 ± 0,47
74,52 ± 0,16
50		
45,44 ± 0,60
74,43 ± 0,19
55			
74,41 ± 0,24
60			
74,50 ± 0,30
65			
74,71 ± 0,37
70			
75,06 ± 0,45
75			
75,58 ± 0,55
80			
76,29 ± 0,65
85				
90				
95
100		

Peça pelo telefone
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Cloreto de
Nitrato de
potássio
potássio
88,61 ± 0,53
96,33 ± 2,9
87,67 ± 0,45
96,27 ± 2,1
86,77 ± 0,39
95,96 ± 1,4
85,92 ± 0,33
95,41 ± 0,96
85,11 ± 0,29
94,62 ± 0,66
84,34 ± 0,26
93,58 ± 0,55
83,62 ± 0,25
92,31 ± 0,60
82,95 ± 0,25
90,79 ± 0,83
82,32 ± 0,25
89,03 ± 1,2
81,74 ± 0,28
87,03 ± 1,8
81,20 ± 0,31
84,78 ± 2,5
80,70 ± 0,35		
80,25 ± 0,41		
79,85 ± 0,48		
79,49 ± 0,57		
79,17 ± 0,66		
78,90 ± 0,77		
78,68 ± 0,89		
78,50 ± 1,0

ou compre pelo site

Cloreto de
magnésio
33,66 ± 0,33
33,60 ± 0,28
33,47 ± 0,24
33,30 ± 0,21
33,07 ± 0,18
32,78 ± 0,16
32,44 ± 0,14
32,05 ± 0,13
31,60 ± 0,13
31,10 ± 0,13
30,54 ± 0,13
29,93 ± 0,16
29,26 ± 0,18
28,54 ± 0,21
27,77 ± 0,25
26,94 ± 0,29
26,05 ± 0,34
25,11 ± 0,39
24,12 ± 0,46
23,07 ± 0,52
21,97 ± 0,60

Sulfato de
potássio
98,77 ± 1,1
98,48 ± 0,91
98,18 ± 0,76
97,89 ± 0,63
97,59 ± 0,53
97,30 ± 0,45
97,00 ± 0,40
96,71 ± 0,38
96,41 ± 0,38
96,12 ± 0,40
95,82 ± 0,45

br.omega.com
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Umidade
Selecione por:
NÚMERO MÍNIMO DE ENTRADAS

Qualquer
Uma entrada
Duas entradas

Use o Buscador no Website da OMEGA para encontrar
facilmente o produto ideal para sua aplicação
1° passo: Na página inicial da OMEGA, selecione a
opção "Buscador" no menu principal e clique em
"Mais" no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

TIPO DE ENTRADA

Qualquer
Velocidade do ar
Pressão barométrica
BTU
Corrente
Ponto de orvalho
Umidade
Temperatura infravermelha
Umidade
RTD
Som/Luz
Temperatura
Termistor
Termopar
Bulbo úmido
Voltagem
ESTILO
Qualquer
Analisador
Calibrador
Registrador de gráficos
Controlador
Registrador de dados
Portátil
Medidor portátil
Sensor
Condicionador de sinais
Transmissor

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
4° passo: Os produtos relacionados a sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Qualquer
Alarmes
Registro de dados
Tela
Ethernet
Intrinsecamente seguro
NEMA
Operação em tempo real
Relés
Remoto
RS232
Impressora térmica
USB
À prova d'água
Servidor web
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Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Umidade

Série CTH89

CNiTH
Saiba mais
Controlador de temperatura e
umidade

Série ETF012

Saiba mais
Registrador gráfico circular de
temperatura, umidade e ponto de
orvalho, 152 mm (6"), VCA, com
bateria de reserva com duração
de 48 horas

Saiba mais
Termo-higrômetro eletrônico

Compare

HHMM690
Saiba mais
Medidor digital de umidade

HX85

HX400

Saiba mais
Instrumento portátil para
medição de temperatura,
umidade e fluxo

Saiba mais
Transmissor de umidade/
temperatura

MFR0122

iBTX-W

Saiba mais
Umidade/Temperatura, ponto
de orvalho, pressão

OM-CP-PRHTEMP2000
Saiba mais
Registrador de pressão,
umidade e temperatura com
tela LCD

Peça pelo telefone

Série HH-USD

Saiba mais
iServer MicroServer
Transmissores de pressão
barométrica, temperatura e
umidade

Saiba mais
Controle de umidade

OM-THA2

PTH-1XA, RH-122 e RH-1X

Saiba mais
Alarme de temperatura/
umidade com registro de
dados

Saiba mais
Medidores portáteis de
temperatura e umidade
relativa

0800-773-2874

ou compre pelo site

Série EWS
Saiba mais
Sensores ambientais para
montagem em parede

Compare

Série HX71
Saiba mais
Transmissor/sensor de
umidade relativa

Série OM-70
Saiba mais
Registradores portáteis
de dados de temperatura,
temperatura/umidade e
termopar

RH520
Saiba mais
Registrador de gráficos de
umidade/temperatura sem
papel

br.omega.com
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Ambiental
Monitor e registrador de dados para formaldeído
AQM-101
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/aqm-101

l Tela grande de LCD. Mostra nível de HCHO, temperatura,
umidade relativa, calendário (ano/mês/dia) e hora
l Três ícones de carinhas indicam os níveis de qualidade
do ar interno em (0/0,08/0,8 ppm)
l Sensor eletroquímico estável para detecção de HCHO
l Alarme alto programável
l Calibração manual 0 ppm
l Sinal sonoro/visível (LED) para alertar sobre a
concentração elevada de HCHO.

AQM-101 em tamanho inferior ao real.

Monitor e registrador de dados para dióxido de carbono
AQM-102

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/aqm-102

l Tela grande de LCD, que mostra nível de CO2, 		
temperatura, umidade relativa, calendário (ano/mês/dia) e
hora
l Seis ícones de carinhas indicam os níveis de qualidade
do ar interno em (350/450/700/1000/2500/5000 ppm)
l Sensor de infravermelho não dispersivo (NDIR) estável
para detecção de CO2
l Alarme alto programável
l Calibração manual 400 ppm
l Sinal sonoro/visível (LED) para alertar sobre a 		
concentração elevada de CO2
l Índice térmico/cálculo da temperatura IBUTG (WBGT)

AQM-102 em
tamanho inferior
ao real.

Monitor e registrador de dados para
monóxido de carbono
AQM-103
Para mais detalhes, visite
o website br.omega.com/
aqm-103

l Tela grande de LCD, que mostra nível de CO,
temperatura, data e hora
l Alarme alto programável
l Sinal sonoro/visível (LED) para alertar sobre a 		
concentração elevada de CO.
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Peça pelo telefone

0800-773-2874

AQM-103 em tamanho
inferior ao real.

ou compre pelo site

br.omega.com

Ambiental
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/hhaq-104

Monitor e registrador de dados portátil para
oxigênio

HHAQ-104

l Tela grande de LCD. Mostra nível de O2, pressão,
temperatura e umidade relativa
l Calendário (ano/mês/dia) e hora
l Ventoinha embutida para amostragem rápida
l Sensor eletroquímico estável para detectar O2
l Compensação de altitude

Equipado com alarmes visuais e sonoros, o HHAQ-104
foi projetado para medir a concentração de O2, pressão,
temperatura do ar e umidade relativa. É o instrumento ideal
para diagnosticar a qualidade do ar interno e verificar o
desempenho do sistema AVAC. O HHAQ-104 possui uma
sonda remota e um tubo maleável removível de entrada/
saída para acessar dutos de ar ou locais onde não é
possível usar a sonda.

HHAQ-104 em tamanho inferior ao real.

Umidade relativa (UR)
Intervalo: 0,1 a 99% da UR
	
Exatidão: ±3% da UR [a 25º C (77º F), de 10% a 90% da
UR], ±5% da UR, acima e abaixo
Intervalo de pressão: 30 a 110 kPa
Capacidade de memória: 32.000 leituras
Temperatura de armazenamento: -40º C a 70º C (-40º F a
158º F)
Interface: USB
Tempo de resposta: mínimo C2 a 100%
Dimensões:
Medidor: 160 A x 60 C x 40 L mm (6,30 x 2,35 x 1,5")
Sonda: 142 A x 32 C x 34 L mm (5,6 x 1,25 x 1,33")
Peso: 550 g (19,4 oz)

ESPECIFICAÇÕES

O2
Intervalo de medição: 0,0% a 30,0%
Exatidão: ±1%
Resolução: 0,1%
Temperatura
Intervalo: -10 a 60º C (14 a 140º F)
Exatidão: ±0,6º C (0,9º F)
Resolução: 1º C (77º F)
Código do produto

Descrição

HHAQ-104

Monitor e registrador de dados portátil para O2, pressão, umidade relativa e temperatura

HHAQ-104-PROBE

Sonda de oxigênio de reposição

HHAQ-100-PW

Adaptador de corrente alternada (opcional)

Fornecido completo com 6 pilhas "AAA", sonda e cabo, tubo de 30 cm (11,8"), CD do software, cabo USB, bolsa para transporte, manual de
operação e adaptador CA.

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Ambiental
Contador de partículas portátil

com registrador de dados, cartão de memória SD e
interface USB
HHPT-51

l Seis canais para os seguintes
tamanhos de partícula: 0,3 μm, 0,5
μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 5,0 μm, 10 μm
l Leitura de temperatura/umidade
l Taxa de fluxo de 2,83 LPM (0,1 pé
cúbico por minuto)
l A bateria recarregável proporciona
até quatro horas de operação
contínua (tempo de recarga de duas
horas)
l Armazenamento e re-exibição de
até 500 conjuntos de dados sobre
medição (com cartão SD)
l Ajustes de medição protegidos com
senha
O medidor HHPT-51 é um instrumento
portátil que mede e informa o nível
de contaminação do ar. Retém 500
amostras na memória e grava a data,
a hora, as contagens, o volume da
amostra, a temperatura e a umidade
relativa de cada amostra. Os dados
podem ser baixados facilmente para um
computador pessoal, utilizando um cabo
USB.
Aplicações
l Monitoramento de salas limpas
l Análises de qualidade do ar interno
l Monitoramento de salas de 		
paramentação
l Teste de vedações de filtros
l Localização de fontes de 		
contaminação por partículas
l Monitoramento das distribuições de

ESPECIFICAÇÕES
Seis canais para os seguintes
tamanhos de partícula: 0,3 μm, 0,5
μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 5,0 μm, 10 μm
Taxa de fluxo: 2,83 LPM (0,1 pé cúbico
por minuto)
Fonte de luz: Diodo laser
Calibração: Partículas PSL no ar
(rastreável de acordo com o NIST)
Eficiência da contagem: 50% a 0,3
μm; 100% para partículas > 0,45 μm
(conforme JIS B9921:1997)
Contagem zero: 1 contagem/5 minutos
(conforme JIS B9921:1997)
Perda por coincidências: 5% a
2.000.000 de partículas por pés cúbicos
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Peça pelo telefone

HHPT-51 em tamanho
inferior ao real.

Umidade relativa: ±7%, 20% a 90% da
UR, não condensante
Temperatura: ±3° C; 10 a 40° C
(50 a 104° F)
Armazenamento de dados: 500
registros de amostras (buffer rotativo)
Dados gravados: Data, hora,
contagens, umidade relativa,
temperatura, volumes das amostras,
alarmes e etiquetas
Tela: TFT, colorida, com luz de fundo
Modos de contagem: Concentração,
totalização, áudio
Tempo de retardo: 0 a 24 horas
Entrada para amostras: Sonda
isocinética
Interface: USB
Fonte de vácuo: Fluxo interno da
bomba controlado
Dimensões:
11,0 A x 21,8 C x 6,7 L cm (4,33 x 8,58

Para mais detalhes visite o
website br.omega.com/hhpt-51

x 2,64")
Peso: 875 g (1,9 lb)

Ambiental
Operacional: 10 a 40° C (50 a 104° F),
20 a 90% da UR, não condensante
Armazenamento: -10 a 50° C (14 a 122
° F), até 90% da UR, não condensante
Alimentação: Adaptador CA, 12 Vcc a
3A, 100 a 240 Vca, 50 a 60 Hz
Bateria recarregável: Íon de lítio, 8,4V
a 2,5 Ah; substituível
Tempo de carregamento: Duas horas
(modo de carga rápido), 27 horas (modo
de carga lento)
Tempo de funcionamento
ininterrupto: Quatro horas
Normas: Conforme CE, JIS B9921;
1997, ISO 21501-4

Código do produto

Descrição

HHPT-51

Contador de partículas portátil

Fornecido completo com adaptador CA, cabo de alimentação, cabo USB, filtro para
contagem zero, cartão de memória SD, bolsa para transporte e manual de operação.

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Ambiental
Termo-higrômetro portátil com registrador de dados
RHXL3SD

l Cartão SD de 2 GB incluído
l Sonda de temperatura/umidade
l Cartão SD, registrador de dados em
tempo real
l Tela grande de LCD dupla com luz de
fundo
l Função MAX/MIN/FIXAR LEITURA
l Medição do ponto de orvalho
l Temperatura de bulbo úmido
l Entrada para termopares J/K
l Desligamento automático
l Cabo USB ou RS232 (opcional)
l Software para Windows (opcional)

RHXL3SD

O RHXL3SD é equipado com uma
sonda de temperatura e umidade que é
utilizada para realizar os três primeiros
tipos de medição. As temperaturas
superficiais são medidas com um
termopar opcional, do tipo J ou K.
Vários recursos destacam a
versatilidade do RHXL3SD, como
a compensação automática de
temperatura para o ponto de orvalho, as
medições de bulbo úmido e termopar,
a capacidade de reter e exibir leituras
mínimas e máximas e a função de
desligamento automático, que prolonga
a vida da bateria. Por funcionar com um
microprocessador, o RHXL3SD pode
aproveitar ao máximo a portabilidade,
confiabilidade e grande capacidade
de armazenagem que os cartões de
memória SD oferecem. As medições
podem ser feitas automaticamente, em
qualquer taxa de amostragem, entre
um segundo e uma hora. Depois que o
instrumento grava o tempo e armazena
as medições (somente temperatura e
umidade) no cartão SD acoplado, o
usuário pode remover esse cartão e
conectá-lo a um computador portátil
ou de mesa, diretamente ou via leitor
USB. Os dados são armazenados
em arquivos que podem ser abertos
no Microsoft Excel. A unidade aceita
cartões de memória de até 16 GB.
O RHXL3SD conta com uma tela
de 2½" com iluminação de fundo e
funciona com seis pilhas alcalinas "AA"
ou com um adaptador CA opcional.
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/rhxl3sd

Peça pelo telefone

Cartão SD de 2 GB
incluído

Código do produto
RHXL3SD

Descrição
Termo-higrômetro portátil com registrador de dados

Acessórios
Código do produto Descrição
2GB-SD
Cartão SD de 2 GB para reposição
SW-U101-WIN
Software para aquisição de dados, com cabos USB e RS232
ADAPTER-SD
Adaptador de corrente alternada
RS232-SD
Cabo RS232 para reposição
USB-SD
Cabo USB para reposição
HC-SD
Bolsa para transporte
Fornecido completo com sonda, cartão SD de 2 GB, 6 pilhas AA, bolsa para transporte,
termopar do tipo K e manual do operador.
Modelo de pedido: RHXL3SD, termo-higrômetro portátil com registrador de dados.

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Ambiental
Analisador de bancada portátil para oxigênio

Série GAB-1700

l A tecnologia de medição paramagnética não consumível
garante que a unidade está sempre pronta para uso
l Preciso, confiável e específico para um componente,
garante que os valores observados são confiáveis e que
não foram obtidos por interferência de sinal.
l Software pré-testado oferece ao cliente facilidade de uso,
calibração simples e recursos avançados.
l A construção inovadora cria uma unidade robusta, com
economia de espaço.
l A opção de bateria recarregável permite a mobilidade.

O analisador de oxigênio OMEGA GAB-1700 foi
desenvolvido especificamente para atender as
necessidades de analistas de campo e laboratório,
usuários da indústria leve e outros que precisam de uma
análise rápida, precisa e confiável de misturas de gases
comuns.
Este instrumento compacto, portátil e fácil de usar
baseia-se em uma técnica de medição não consumível,
específica para um componente (paramagnética
magneto-dinâmica), com o objetivo de prolongar a
vida útil e minimizar os custos operacionais, evitando
os problemas associados aos métodos de análise
eletroquímico ou outros menos robustos.
Para mais detalhes visite o website
br.omega.com/gab-1700

ESPECIFICAÇÕES

Gases medidos: Oxigênio (O2)
Sensores de oxigênio
Tecnologia: Paramagnética
Variante: Industrial
Fundo de escala (FSR): 0% a 100% de O2
Intervalo mínimo de saída: 0% a 1% de O2
Construção da célula: Aço inoxidável 316
Casas decimais: 1

Desempenho
Exatidão:
Uso geral: ±0,1% de O2
Ambiente estável: ±0,1% de O2
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Peça pelo telefone

GAB-1701 em tamanho inferior ao real.

Desvio do zero, por semana: ±0,2% de O2
Tempo de resposta (T90): <15 segundos
Efeito de inclinação, a 15° da calibração: ±0,15% de O2
Efeito da pressão: Diretamente proporcional à pressão
barométrica do ambiente
Efeito da variação do fluxo: ±0,1% O2 de para uma
alteração de ±0,5 psig (3,5 kPa)
Temperatura operacional: -10° C a 50°C (14° F a 122° F)
Coeficiente de temperatura:
Zero: ±0,2% de O2 por 10° C (18° F)
Span: ±0,3% de O2 por 10° C (18° F)

Amostra

Amostra de gás: Somente gases limpos, secos, não
inflamáveis e não tóxicos
Observação: Embora as amostras com >5% de CO2 sejam tóxicas,
elas poderão ser analisadas, desde que tomadas as devidas
precauções.

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Ambiental
Controle de vazão: para maximizar a estabilidade da
medição, as unidades sem bombas são fornecidas com
um dispositivo de controle automático de vazão (DCAV).
Acima do intervalo de pressão de entrada especificada, o
dispositivo controla a taxa de vazão de amostragem para
cerca de 1,5 a 6 litros (0,05 a 0,2 pés cúbicos) por minuto.
Conexão de entrada para amostras: junta sobreposta com
diâmetro externo (DE) de 5 mm (0,19") e conexão rápida do
tipo espigão para tubo com diâmetro interno (DI) de 6,3 mm
(¹⁄4") ou adaptador para opção de conexão ¹⁄8 NPT.
Conexão de saída para amostras: junta sobreposta com
diâmetro externo (DE) de 5 mm (0,19") (amostra e desvio).
Pressão de entrada:
Sem bomba: 7 kPa a 70 kPa (1 a 10 psig)

	
Com bomba interna (opcional): -7 kPa a 3,5 kPa (-1 a
0,5 psig)
Filtro para a amostra: Particulado, de fibra de vidro, 0,6 μm,
substituível
Tempo de resposta: Todos a 70 kPa (10 psig)
Efeito da Vazão: Versão com DCAV, dentro do intervalo de
fornecimento de gás da amostra especificada
Dimensões: 150 mm de comprimento, 260 mm de largura e
300 mm de altura
Peso: 2,6 a 3,9 kg (5,7 a 8,6 lb), dependendo da
configuração

Dimensões: mm (polegadas)
149 (6)

254 (10)

138 (5)

232 (9)

304 (12)

Atenção: Esses analisadores não são dispositivos médicos, conforme definido na norma Medical Devices Directive 93/42EEC (Diretriz
Europeia 93/42/EEC sobre dispositivos médicos) e não são destinados para uso em seres humanos para diagnosticar, prevenir,
monitorar, tratar ou suavizar doenças ou lesões, ou para realizar substituições ou modificações na anatomia. Recomendamos que o
analisador seja calibrado toda vez que for ligado.

Código do produto

Descrição

GAB-1701

Sensor paramagnético de O2, funciona ligado à rede elétrica, DCAF, RS232

GAB-1702

Sensor paramagnético de O2, funciona ligado à rede elétrica, DCAF, RS232, saída de 4 a 20 mA

GAB-1703

Sensor paramagnético de O2, funciona ligado à rede elétrica, bomba interna, RS232

GAB-1704

Sensor paramagnético de O2, funciona ligado à rede elétrica, bomba interna, RS232, saída de 4 a
20 mA

GAB-1711

Sensor paramagnético de O2, bateria recarregável de íons de lítio, DCAF, RS232

GAB-1712

Sensor paramagnético de O2, bateria recarregável de íons de lítio, DCAF, RS232, saída de 4 a 20
mA

GAB-1713

Sensor paramagnético de O2, bateria recarregável de íons de lítio, bomba interna, RS232

GAB-1714

Sensor paramagnético de O2, bateria recarregável de íons de lítio, bomba interna, RS232, saída de
4 a 20 mA

Aprovações: Marcação CE (Conformidade Europeia) e atende às diretrizes EEC EMC e WEEE.
Aprovado pela UL e marcação CE 100 a 240V/43 a 70 Hz, alimentação por CA.

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Ambiental
Registrador virtual de pressão barométrica, temperatura e umidade
Série iBTX

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/ibtx_ibthx

FCC-B
Opcional

l Registrador gráfico virtual
l Servidor Web
l Alarmes via e-mail ou mensagem de texto
l Não exige software especial
l iBTX-SD: registra anos de dados em cartões SD comuns
l Tela e medição gráfica
l Tecnologia premiada
l Envio de alarmes para e-mail
l iBTX-SD com cartão de memória
SD removível e tela LCD
l Relés de alarme
l Bateria de reserva

Chart
Address http://192.168.1.200

Readings
High 150.0 / Low 78.0
Max. 130.1 / Min. 95.9

Temperature

Chart

Web Link

Setup

Recording: ON

108.2 F

1020.8 hPa

High 1110.0 / Low 1020.0
Max. 1090.8 / Min. 1034.1

Barometric Pressure

200

1200

20.0
C/Div

90
hPa/Div

0

300
1 Hour/Div

Thu Sep 16 08:00:00 PDT 2009
Data Source:

Live

Alarm Relay Set Points: Bold

Help[?]

X-axis:

1 Day

Save Chart

Y-axis (left): Temperature

Style: Bold

Y-axis (right): Bar. Pres

Style: Bold

iBTX-D iServer
MicroServer™
com sonda industrial
de pressão barométrica/
temperatura (incluída),
em tamanho inferior ao real.

iBTHX-W, em
tamanho inferior
ao real.

Thu Sep 17 12:05:07 PDT 2009

Print Chart

TRILHO-35-2,
trilho DIN,
vendido
separadamente.
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iBTX-SD, em
tamanho inferior
ao real.

LUÍDA!

INC
SONDA

Peça pelo telefone

Visualize a pressão barométrica, temperatura e
umidade em um navegador da Web.
O transmissor OMEGA™ iBTHX monitora e registra a
pressão barométrica, temperatura, umidade relativa e o
ponto de orvalho em uma rede Ethernet ou na Internet,
sem exigir qualquer software especial, apenas um
navegador.
O iBTHX utiliza páginas da web ativas para mostrar
leituras em tempo real, gráficos de pressão barométrica,
temperatura, umidade e ponto de orvalho ou dados em
formatos padrão para uso em planilhas ou programas de
aquisição de dados, como o Excel ou o Visual Basic.
O diagrama virtual visualizado na página da web é um
Applet JAVA™ que registra um gráfico em tempo real na
rede LAN ou na Internet. Com o iBTHX, você não precisa
investir tempo e dinheiro com aplicações para computador
de direito reservado, desenvolvidas para registrar ou
mapear dados.

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Ambiental
Gráficos ajustáveis
Todas as escalas dos gráficos podem ser rapidamente
ajustáveis. O gráfico pode exibir, por exemplo, um minuto,
uma hora, um dia, uma semana, um mês ou um ano.

A temperatura e a umidade podem ser exibidas graficamente
em um intervalo amplo (-40° C a 85° C e 0% a 100% da UR) ou
em um intervalo pequeno, como de 20° C a 30° C. A pressão
barométrica pode ser mostrada em hectopascais (hPa), milímetros
de mercúrio (mmHg), ou polegadas de mercúrio (inHg).
Página da leitura do sensor.

Página do gráfico ajustável.
Chart
Address http://192.168.1.200

Readings
High 150.0 / Low 78.0
Max. 130.1 / Min. 95.9

Temperature

Chart

Web Link

Setup

Recording: ON

108.2 F

1020.8 hPa

High 1110.0 / Low 1020.0
Max. 1090.8 / Min. 1034.1

Barometric Pressure

200

1200

20.0
C/Div

90
hPa/Div

0

300
1 Hour/Div

Thu Sep 16 08:00:00 PDT 2009
Data Source:

Live

X-axis:

Alarm Relay Set Points: Bold

Y-axis (left):

Temperature

Y-axis (right): Bar. Pres

Help[?]

Thu Sep 17 12:05:07 PDT 2009

1 Day

Save Chart
Style: Bold

Print Chart

Style: Bold

Planilha do registro de dados.

Código do produto		

Página de configuração dos dispositivos iBTHX-W e iBTHX-D.

Descrição

iBTX-SD			iServer MicroServer™ para pressão barométrica e temperatura, LCD, cartão de memória SD
de 2 GB, alarme com 2 relés e bateria de reserva, com adaptador universal de CA
iBTX-W			 iServer MicroServer™ para pressão barométrica e temperatura, com adaptador de CA
iBTHX-W			iServer MicroServer™ para pressão barométrica, temperatura, umidade e ponto de orvalho com adaptador de CA
		
*		 Sonda de bastão padrão, cabo de 152 mm (6") com conector DB9 (não exige entrada)
iBTHX-W
-5		 Sonda industrial de 5", cabo de 3 m (10') com conector DB9 (substituição da sonda de bastão)
iBTX-D		iServer industrial MicroServer™ para pressão barométrica e temperatura; sonda industrial de
137 mm (5"), cabo de 3 m (10'), fios condutores desencapados, montado em trilho DIN
iBTHX-D		iServer industrial MicroServer™ para pressão barométrica, temperatura; umidade e ponto de orvalho,
sonda industrial de 137 mm (5”), cabo de 3 m (10’), fios condutores desencapados, montado em trilho DIN
Acessórios
iP-PCI-10P		
Capa porosa de polietileno para sonda industrial para ambientes úmidos, pacote com 10 capas
iP-SC		
Capa porosa de aço inox para sonda, porosidade de 5 μm, para ambientes com poeira e pressurizados (<35 psi)
iDRN-PS-1000		
Fonte de alimentação (chaveamento), entrada de 95 a 240 V CA, saída de 24 V CC a 850 mA (para até 7 unidades)
Calibração NIST
CAL-3-HU		
Certificado de calibração rastreável NIST, três pontos de umidade: 25%, 50% e 75%, temperatura de 25º C (para as novas unidades)
CAL-3-HU-P-T		
Certificado de calibração rastreável NIST, três pontos de umidade, pressão barométrica e temperatura (para as novas unidades)
CAL-3-P		
Certificado de calibração rastreável, três pontos de pressão barométrica, temperatura de 25º C (para as novas unidades)
Exemplo de pedido: iBTHX-D, MicroServer™ industrial montado em trilho DIN para pressão barométrica, temperatura, umidade e ponto de
orvalho, com iDRN-PS-1000, fonte de alimentação
iBTX-W, iServer Microserver™ montado em suporte, para pressão barométrica e temperatura
iBTHX-W iServer para pressão barométrica, temperatura e umidade, com certificado de calibração CAL-3-HU-P-T rastreável NIST, três pontos
cada de umidade, pressão barométrica e temperatura (para as novas unidades)
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Ambiental
Monitore a temperatura pela Internet
iSD-TC

FCC-B
Opcional*

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/isd-tc

l Registrador gráfico virtual
l Servidor Web
l Termopar duplo (10 tipos)
l Alarmes via e-mail ou mensagem de
texto
l Registra anos de dados em cartões
SD comuns
l Não exige software especial

iSD-TC em tamanho
inferior ao real.

O OMEGA™ iSD-TC permite o
monitoramento de temperatura pela
Internet em equipamentos e locais
críticos, tais como salas de servidores,
salas limpas, laboratórios, museus,
depósitos ou qualquer instalação remota.

Falta de energia

Visualize e registre a temperatura em dois
canais independentes de termopares, em
rede Ethernet ou na Internet, sem precisar
de qualquer software especial, apenas um
navegador.

O monitor iSD pode emitir um alarme
em caso de falta de energia. O iSD-TC
continuará a coletar dados por dois dias,
funcionando com uma bateria alcalina de
9 volts (incluída). O registro de dados não
é interrompido mesmo que haja qualquer
falha na rede Ethernet.

Envio de alarmes para e-mail

Alarmes locais

O dispositivo pode disparar um alarme
caso a temperatura atinja um limite
inferior ou superior a determinado ponto.
O alarme pode ser enviado por e-mail
para um único usuário ou para um grupo,
incluindo mensagens de texto para
celulares e PDAs.

O monitor OMEGA iSD inclui dois relés
de saída de 1,5 Amp controlados pelas
condições de alarme selecionadas. Os
relés podem acionar luzes intermitentes
e uma sirene, por exemplo, para alertar o
pessoal que estiver próximo do local.

Ameaças físicas
O OMEGA iSD-TC inclui terminais com
parafuso para dois fechamentos de
contato que funcionam com sensores de
alarme comuns. É possível configurar o
monitor do iSD para enviar um alarme
caso uma porta seja aberta, uma janela
seja quebrada ou se o sistema de
aspersão for ativado.

Com a facilidade oferecida pela página
de configuração na Internet, os dois
relés podem ser programados para duas
entradas de temperatura e pontos de
ajuste alto e baixo, bem como condições
de alarme ativadas por fechamentos de
contato.
Os relés também podem ser programados
para desligar quando as condições
voltarem ao normal ou programados para

Dois termopares do
tipo K incluídos.

permanecer fechados, exigindo rearme
manual.
Visualize diagramas e gráficos na Web
O OMEGA iSD utiliza páginas da web
ativas para mostrar leituras em tempo
real, gráficos de temperatura ou dados em
formatos padrão para uso em planilhas ou
programas de aquisição de dados, como o
Excel ou o Visual Basic.
O gráfico virtual visualizado na página
da web é um Applet JAVA™ que registra
um gráfico em tempo real na rede LAN
ou na Internet. Com o OMEGA iSD, você
não precisa investir tempo e dinheiro
com programas de software de direito
reservado, desenvolvidos para registrar ou
mapear dados.

Código do produto		 Descrição
iSD-TC		
Monitor para entrada de termopar dupla
CAL-3(*)
Certificado de calibração rastreável NIST, três pontos de temperatura para cada entrada (para as 		
			 novas unidades)
Fornecido completo com manual de operação, tela LCD, cartão de memória SD de 2 GB, dois alarmes de relé, bateria de reserva, adaptador
universal (100 a 240 VCA) e dois termopares do tipo K.
*Para o CAL-3, especifique a calibração: J, K, T, E, B, R, S, C, N ou L
Modelo de pedido: iSD-TC, monitor de termopar duplo e CAL-3J, tipo J, calibração rastreável NIST.
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Ambiental
Monitoramento e registro ambiental pela Internet –
temperatura + umidade e ponto de orvalho
Série iSD-TH

FCC-B
Opcional

l Registrador gráfico virtual
l Servidor Web
l Alarmes via e-mail ou mensagem de texto
l Não exige software especial
l Registra anos de dados em cartões SD comuns

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/isd-th

iSD-TH em
tamanho inferior
ao real.

O monitor ambiental OMEGA™ iSD permite vigilância
pela Internet das condições ambientais em aplicações
críticas AVAC, tais como salas de servidores, salas limpas,
laboratórios, museus, depósitos ou qualquer instalação
remota.
Visualize e registre a temperatura, umidade relativa e o
ponto de orvalho por meio de rede Ethernet ou na Internet,
sem precisar de qualquer software especial, apenas um
navegador.
Envio de alarmes para e-mail
O dispositivo pode disparar um alarme caso a temperatura
ou a umidade atinja um limite inferior ou superior a
determinado ponto. O alarme pode ser enviado por
e-mail para um único usuário ou para um grupo, incluindo
mensagens de texto para celulares e PDAs.
Ameaças físicas
O OMEGA iSD inclui terminais com parafuso para dois
fechamentos de contato que funcionam com sensores de
alarme comuns. É possível configurar o monitor do iSD para
enviar um alarme caso uma porta seja aberta, uma janela
seja quebrada ou se o sistema de aspersão for ativado.

Falta de energia
O monitor iSD pode emitir um alarme em caso de falta de
energia. O iSD continuará a coletar dados por dois dias,
funcionando com uma bateria alcalina de 9 volts (incluída).
O registro de dados não é interrompido mesmo que haja
qualquer falha na rede Ethernet.
Alarmes locais
O monitor OMEGA iSD inclui dois relés de saída de 1,5
Amp controlados pelas condições de alarme selecionadas.
Os relés podem acionar luzes intermitentes e uma sirene,
por exemplo, para alertar o pessoal que estiver próximo do
local.
Com a facilidade oferecida pela página de configuração
na Internet, os dois relés podem ser programados para
qualquer combinação de temperatura ou umidade e, pontos
de ajuste alto e baixo, bem como condições de alarme
ativadas por fechamentos de contato. Os relés também
podem ser programados para desligar quando as condições
voltarem ao normal ou programados para permanecer
fechados, exigindo rearme manual.

Código do produto Descrição
iSD-TH		 Monitor iSD para temperatura + umidade, sonda padrão, cabo extensor de 1,8 m (6')
iSD-TH-5		 Monitor iSD para temperatura + umidade, sonda industrial de 137 mm (5") com cabo de 3 m (10')
CAL-3-HU		Certificado de calibração rastreável NIST. Três pontos de umidade: 25%, 50% e 75%, e uma
temperatura de 25º C para as novas unidades.
Fornecido completo com tela LCD, cartão de memória SD de 2 GB, dois alarmes de relé, bateria de reserva, adaptador universal 100 a 240 VCA
e manual de operação.
Modelos de pedido: monitor iSD-TH para temperatura e umidade, com sonda para ângulo reto e cabo extensor de 1,8 m (6').
iSD-TH-5, monitor de temperatura e umidade, com sonda industrial de 137 mm (5") e cabo de 3 m (10').
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Ambiental
Detector portátil de falhas (inclusão) por ultrassom
l Frequência de amostragem de 640 MHz
l Resolução de 800 x 480 WVGA
l Alta relação sinal-ruído
l Função de zoom
l Variação na cor do perfil da onda, como
alarme opcional
l Funções-padrão de curva DAC e AVG
dinâmicas
l Função de armazenagem contínua
l Auto-calibração
l Porta USB
O HFD-1 é um detector digital de falhas
(inclusão) por meio de ultrassom, com tela
de 800 x 480 WVGA para proporcionar
melhor visibilidade em todas as condições
de iluminação, incluindo sob a luz direta do
sol.
Utilizando a tecnologia avançada de
excitação de onda quadrada ajustável, o
HFD-1 oferece uma propagação excelente
no material e uma alta relação sinal-ruído
ao detectar materiais compostos especiais,
peças extremamente finas ou espessas.
A função de zoom para a forma da onda
de entrada permite que o usuário observe
detalhes do formato da onda, otimizando a
relação altura-largura e garantindo melhor
resolução. O HFD-1 apresenta variações
de cores para o formato da onda, a fim de
otimizar a visibilidade e a função de alarme.

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/hfd-1

HFD-1

HFD-1 em tamanho
inferior ao real.

ESPECIFICAÇÕES

Exatidão: linearidade vertical ≤ 3%
Frequência de operação: banda larga, de
0,5 a 20 MHz, ou estreita, de 1,5 a 3 MHz
Largura do pulso: 50 a 800 ns com
incrementos de 5 ns
Resolução: ≥ 36 dB
Supressão: 0 a 90%
Invólucro: NEMA 3 (IP54)
Intervalo de temperatura:
-30 a 50º C (-22 a 122º F)
Umidade: 20 a 90% UR
Comunicações: Porta USB
Energia: Bateria de lítio (incluída)
Peso: 0,9 kg (2 lbs)
Dimensões:
215 mm de comprimento x
126 mm de largura x 53 mm
de altura
(8,5 x 5 x 2 polegadas)

A autocalibração inclui velocidade de
calibragem rápida do material, tempo de
retardo da sonda e ângulo do sinal.
HFD-1-CP, sonda de
A porta USB permite acesso para
atualização de software, download e
impressão de dados.

contato (incluída).

HFD-1-PA, adaptador de corrente
(incluído).
HFD-1-AP, sonda de ângulo (incluída).

Código do produto		
HFD-1		
HFD-1-NB 		
			

Descrição
Medidor de falhas portátil por ultrassom
Medidor de falhas portátil por ultrassom com
banda estreita

Acessórios

O HFD-1 é fornecido completo, com estojo
para transporte, manual de operação, unidade
portátil com dois transdutores (sondas
padrão e angular), adaptador de corrente e
bateria de lítio.

16

Peça pelo telefone

Código do produto		
HFD-1-PA		
HFD-1-LB		
HFD-1-CAB		
HFD-1-ACAB		
HFD-1-CP		
HFD-1-SEP		
HFD-1-AP		

Descrição
Adaptador de corrente de reposição
Bateria de lítio de reposição
Cabo para sonda de reposição
Cabo de alimentação para CA de reposição
Sonda de contato 2.5P20 de reposição
Sonda padrão BH-50 de reposição
Sonda angular 2.5P 13X13K1 de reposição

Fornecido completo com estojo para transporte, manual de operação, unidade portátil
com dois transdutores (sondas padrão e angular), adaptador de corrente e bateria de lítio.
Modelo de pedido: HFD-1, Medidor de falhas portátil por ultrassom.

0800-773-2874

ou compre pelo site
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Ambiental
Localizador de tubos e cabos
LANTERNA

HHCL10

LANTERNA

l Facilidade para identificar o
disjuntor associado a uma tomada
CA energizada ou desenergizada
l O transmissor opera como um
voltímetro AC/DC no intervalo de 12
a 600 V
l Receptor com tela com luz de fundo
opcional
l Possui um segundo transmissor –
localização mais precisa de curtoscircuitos e vazamentos em cabos
l Transmissor e receptor funcionam a
bateria (incluída)

O HHCL10 é ideal para indicar com
exatidão a localização de cabos
elétricos e canos de metal, água ou gás
em paredes, tetos ou pisos. Também
é capaz de rastrear circuitos, detectar
circuitos abertos e curtos-circuitos,
encontrar tomadas cobertas por gesso,
identificar um disjuntor e localizar
obstruções em tubos plásticos. Paredes
podem ser quebradas com segurança,
pois o instrumento revela e localiza
infraestruturas escondidas a uma
distância de até 2 m (6,6’), eliminando
a necessidade de consultar as plantas
da construção. O transmissor e o
receptor comunicam em qualquer dos
oito canais e mostram as leituras em
uma tela gráfica multifuncional de LCD
grande, com brilho.
Ambas as unidades incluem uma
lanterna (para iluminar áreas escuras)
e um bipe que pode ser desativado.

HHCL10, transmissor e
receptor em tamanho
inferior ao real.

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/hhcl10

O transmissor tem três níveis de
energia e o receptor apresenta
sensibilidade variável. Compatível com
circuitos unipolar ou bipolar. Utilizado
com uma haste metálica, o sistema
pode localizar bloqueios e obstruções
em tubos plásticos.

Código do produto

Descrição

HHCL10

Localizador de cabos e tubos, com um transmissor e um receptor

HHCL10-TX

Segundo transmissor para localizar curtos-circuitos e vazamentos em cabos

Fornecido completo com bateria 9V, seis pilhas "AAA", pontas de prova preta e vermelha com 1,5 m (5') de comprimento, com sondas de
teste anexáveis e grampos jacaré, estojo maleável e manual de operação.
Modelo de pedido: HHCL10, localizador de tubos e cabos.
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Vazão – Laboratório
Agitadores orbitais para laboratório
SKR-203 e SKR-204

l 30 a 300 rpm
l Modelos analógicos e digitais
disponíveis
l Cronômetro integrado
l Agitação poderosa
l Tamanho compacto

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/skr-203_204

O SKR-203 e o SKR-204 são agitadores
que permitem uma agitação orbital suave
em uma órbita de 16 mm e intervalo de
velocidade de 30 a 300 rpm. São potentes,
mas executam movimentos suaves e
completos para uso de longo prazo. Podem
ser utilizados em incubadoras ambientais e
de CO2.

SKR-204 em tamanho inferior ao real.

Agitador gangorra 3D para laboratório
Séries RCK-11 e RCK-12

Para mais detalhes, visite
o website br.omega.com/
rck-11_12

l Giro 3D
l Ângulo ajustável
l Velocidade ajustável
Os agitadores gangorra 3D são desenvolvidos para gerar
um movimento de balanço em três dimensões, com ação
suave e de mistura completa. São ideais para agitações
que produzem pouca espuma e são amplamente utilizados
em extrações de DNA, procedimentos de tingimento
e descoloração. O ângulo inclinado pode ser ajustado
manualmente de 3 para 12 graus. Os agitadores costumam
ser usados juntamente com incubadoras e câmaras
ambientais, podendo ser utilizados em temperaturas de até
40° C (104° F) e níveis de umidade de até 80%.

RCK-11 em tamanho inferior ao real.

Agitador de multiposições
PHS-25
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/phs-25

l Capacidade para até nove
béqueres ou frascos de 250 ml
l Superfície de aço inox
l Motor potente
O agitador de multiposições PHS-25 é a solução perfeita
para laboratórios que necessitam de posições variadas
para a agitação. O PHS-25 tem capacidade para até
nove béqueres ou frascos de 250 ml. A superfície de aço
inoxidável possui nove entalhes circulares para facilitar o
posicionamento dos recipientes.
Motor potente, sem escovas, que poderá ser usado por
diversos anos sem qualquer problema, tudo a um preço
bastante acessível.
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Vazão – Laboratório
Aquecedores digitais de bloco seco
Série CL-200
l Projetado para ser preciso, confiável
e econômico
l Modelos com uma, duas ou três
portas para bloco de prova (insert)
Os blocos secos da série CL-200
são projetados para serem precisos,
confiáveis e econômicos. Uma série
versátil oferece diferentes configurações
e tamanhos de blocos. As unidades
podem ser configuradas com um,
dois, três ou dois blocos controlados
separadamente.
As unidades aceitam blocos de
alumínio-padrão, ou seja, são perfeitos
para qualquer laboratório.

Ambos os modelos em tamanho inferior ao real.
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/cl-200

Termocicladores
TCY20, TCY25,
TCY30 e TCY48
l Perfeito para uso acadêmico
l Tempos de rampa rápidos
l Bloco com formato flexível
l Econômico

Para mais detalhes visite o website
br.omega.com/tcy20_25_30_48

Os termocicladores TCY20, TCY25,
TCY30 e TCY48 são projetados para os
laboratórios de hoje. Seu porte pequeno
e a facilidade de programação fazem
deles a escolha perfeita para qualquer
laboratório. A programação amigável
pode executar praticamente qualquer
protocolo e sua leveza e estrutura
pequena oferecem uma unidade
compacta e de alto desempenho.

Para obter o máximo de flexibilidade,
podem ser escolhidos dois formatos
principais de blocos de amostra:
1. Bloco pequeno personalizado:
25 x 0,2 ml e 20 x 0,5 ml
2. Blocos de tamanho intermediário:
48 x 0,2 ml e 30 x 0,5 ml

TCY25 em tamanho
inferior ao real.

Resfriador termoelétrico Peltier
TCL-11 e TCL-12
l Operação simples
l Resfriamento sem sujeira ou 		
contaminação
l Versões analógicas e digitais
Basta conectar na tomada, ligar e
inserir a amostra. O TCL-10 é capaz de
conservar a amostra em temperaturas
baixas for períodos prolongados. Sem
trabalho, sem contaminação e com
um excelente custo-benefício! Cada
bloco tem 20 compartimentos para
amostras, com tamanhos entre 0,2
ml e 2 ml; basta mudar o formato dos
compartimentos quando for necessário.
A unidade aceita esferas de alumínio
revestidas de cerâmica para acomodar

Peça pelo telefone

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/tcl-10

vários frascos de amostras ao mesmo
tempo.
Oferecemos dois modelos diferentes:
o TCL-11, analógico, conserva a
amostra a 0º C (32º F), e o TCL-12,
com tela e ajuste. A temperatura pode
ser ajustada de 0º C (32º F) para
qualquer ponto abaixo da temperatura
ambiente.

0800-773-2874
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inferior ao real.
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Vazão – Laboratório
Homogeneizadores para laboratório

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/hmg-10

Série HMG-10

l Potente
l Velocidade variável
l Geradores de aço inoxidável 316 		
para esterilização

Ambos com
geradores de ligação
rápida acompanham
o HMG-11P

Potente e repleta de recursos, a série
HMG-10 de homogeneizadores é
equipada com motor de 144 watts
de alto torque e ajuste de velocidade
variável, permitindo a homogeneização
em uma questão de segundos, com
um nível máximo de ruídos de somente
68 dB. Um interruptor liga/desliga
separado permite convenientemente

que o controle de velocidade do
interruptor deslizante permaneça na
velocidade ideal de homogeneização.
Com geradores com rotor e estator
de ligação rápida, variando de 5 a 20
mm (0,20 a 0,79") de diâmetro ou com
câmaras tubulares seladas, a série
HMG-10 pode homogeneizar amostras
que variam de 0,03 ml a 1 litro.

HMG-11P em tamanho
inferior ao real.

Almofariz resfriado com nitrogênio líquido
Amostras congeladas maceradas sem os riscos do nitrogênio líquido
Série LAB-37260
l Resfrie e macere amostras congeladas
sem se expor aos riscos do nitrogênio
líquido
l Almofariz de aço inox removível com
pegador com isolamento
l Tigela de polietileno azul isolada, com
nitrogênio líquido embaixo e ao redor
do almofariz para oferecer o máximo de
resfriamento
l Pés com ventosas reduzem a chance de
movimentação
l Almofarizes de reposição são fornecidos
separadamente; opção útil para macerar
diferentes tipos de amostras no mesmo
dia (LAB-372600001).

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/lab-37260

Um almofariz de aço inox 304 fica
suspenso por três alças acima de
uma tigela de aço inox, que contém o
nitrogênio líquido. A tigela é encaixada
em um invólucro de polietileno azul
LAB-372600000 em tamanho inferior ao real.
completamente isolado.

Pipetador pi-pump
Quatro tamanhos
Série LAB-3789

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/lab-37896

Proporciona uma aspiração segura, precisa
e fácil, com uma operação simples, usando
apenas uma das mãos. As pipetas se
encaixam facilmente no bocal cônico flexível.
A roldana móvel na lateral é girada para
encher ou dispensar a pipeta; para um
esvaziamento rápido, basta pressionar o botão
de pipetagem. Resistente a ácidos e soluções
alcalinas. Desmonte todas as partes para
limpar e esterilizar o pipetador na autoclave
a 121º C (250 º F) por 20 minutos, exceto o
bocal, que não deve ser colocado no forno.
Vendidos separadamente.
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Vazão – Laboratório
Proteção contra respingos
Protege o usuário oferecendo ajuste de posição fácil e
simples
Série LAB-24966
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/lab-24966_series

Independentemente da configuração do seu ambiente de
trabalho, estes protetores de Plexiglas® são projetados para
proporcionar segurança e conforto (sem serem quentes
e abafados, como os protetores faciais), flexibilidade (são
totalmente ajustáveis) e qualidade, com um design que se
adapta às suas necessidades específicas. Todos os protetores
movem-se lateralmente, para cima e para baixo com um
simples toque. Libere um espaço precioso no ambiente e
melhore o desempenho de cada usuário. Depois de escolher
o protetor desejado, encomende os acessórios de montagem
apropriados.

LAB-249660001 em tamanho inferior ao real.

Capela de observação
Visibilidade e proteção máxima durante as aulas
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/lab-500002002

LAB-500002002

Leve e econômica, esta capela possui janelas transparentes
de policarbonato, que são mais fortes do que as de acrílico,
e oferecem uma excelente visualização para grupos. Para
limpá-las, basta passar um pano úmido. A parte frontal se
abre em três posições ajustáveis para controlar o fluxo de ar.
A superfície de polietileno da capela é resistente a produtos
químicos e fácil de limpar. O duto de exaustão escalonado
aceita tubos com diâmetro entre 12 e 15 cm (4" ou 6").

Dessecadores a vácuo compactos

Para obter mais detalhes, visite o website
br.omega.com/lab-42010

Pouco espaço com alto desempenho
Série LAB-42010

l Registro de polipropileno com tampão de PTFE. Aceita
tubulação com diâmetro interno (DI) de 6,4 mm (¼") e
permite a entrada controlada de ar, evitando turbulências
desnecessárias.
l Tampa plana para maximizar o espaço interior.
l Um anel de vedação de neopreno garante uma vedação
hermética abaixo de 0° C, sem necessidade de lubrificação.
l Todos os modelos incluem uma placa espessa perfurada
de 0,32 cm (1⁄8")
Estes dissecadores compactos retêm um vácuo total de
75,9 cm Hg (29,9"), em temperatura ambiente, por 24
horas e permanecem impermeáveis mesmo quando não
estão sob vácuo. Vendidos individualmente.

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Medidores portáteis
Selecione por:
NÚMERO DE ENTRADAS
Qualquer
Uma entrada
Duas entradas
Três ou mais entradas

Use o Buscador no Website da OMEGA para encontrar
facilmente o produto ideal para o que você precisa!
1° passo: Na home page da OMEGA, selecione a
opção "Buscador" no menu principal e clique em
"Mais" no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Qualquer
Registro de dados
Impressora integrada
RS232
Tela de toque
À prova d'água ou resistente
USB
TIPO DE ENTRADAS
Qualquer
Corrente alternada
Voltagem em CA
BTU
Capacitância
Condutividade
Ponto de orvalho
Oxigênio dissolvido
Distância
Multímetro digital
Intervalo de fluxo (velocidade do ar)
Intervalo de vazão (líquido)
Força
Frequência
Gauss
Umidade
Indução
Temperatura infravermelha
Luz
Carga
Umidade
ORP
pH
Pressão
Processo (Vcc, mA)
Resistência
Resistividade
RTD
Salinidade
Som
STD
Temperatura
Termistor
Termopar
Bulbo úmido
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Peça pelo telefone

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
Passo 4: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Medidores portáteis

Série CDH-5000, PHH-5000

CDS106

CL543

Saiba mais
Testadores de pH, ORP,
condutividade e STD

Saiba mais
Medidor portátil de
condutividade, STD,
temperatura e salinidade

Saiba mais
Calibrador de termopar e
RTD duplo

DOH-247-KIT

FD613 e FD614

HH-DM

Saiba mais
Medidor portátil de oxigênio
dissolvido à prova de
respingos

HHF2005HW

Saiba mais
Anemômetro de ventoinha
de metal

Série HHM30

HHM290
Saiba mais
Medidor Next Generation
SUPERMETER™ com mira
laser

Saiba mais
Multímetros digitais

0800-773-2874

HH11B, HH12B

Saiba mais
Medidor eletrônico de
distância

Saiba mais
Termômetro digital, com uma
ou duas entradas

HHLM3

HHG1392

HHF803

Saiba mais
Anemômetro de fio quente
com registrador de dados em
tempo real

Peça pelo telefone

Saiba mais
Medidores de vazão portáteis
Doppler ultrassônicos

DFG81
Saiba mais
Medidores de força
mecânicos para uso
industrial

Saiba mais
Medidor de campo magnético
com registro de dados

HHP-90
Saiba mais
Medidor de pressão digital
portátil

ou compre pelo site

Saiba mais
Luxímetro portátil

HHSL402SD
Saiba mais
Decibelímetro portátil com
cartão SD para registro de
dados

br.omega.com
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Portáteis
Instrumento portátil para medição de temperatura, umidade e fluxo

Para mais detalhes, visite
br.omega.com/HH-USD

Operação da tela selecionada pelo usuário.

Série HH-USD

l Tela grande OLED colorida
l Entrada USB
l Projeto modular
l Sonda para umidade relativa e temperatura
l Sonda para velocidade do ar e temperatura
l Registrador de dados
l Opções de sonda sem fio
l Sondas intercambiáveis com conhecimento
Automático de Instrumento
l Luz de LED indicadora
l Cartão de memória SD para
armazenamento de dados
l Padrão em cinco idiomas (inglês, alemão,
espanhol, italiano e português)
O instrumento portátil para testes HH-USD
é um medidor extremamente versátil que
oferece a maior flexibilidade e facilidade de
uso, pois pode ser operado em conjunto
com uma variedade de sensores e
sondas compatíveis. Sondas ou módulos
adicionais, com ou sem fio, são prontamente
reconhecidos pelo HH-USD, sem que seja
necessário a reprogramação ou qualquer
alteração pelo usuário, além de permitir uma
adição, atualização ou substituição uniforme
do sensor.
A série HH-USD disponibiliza uma grande
quantidade de características que possibilitam
ao usuário rapidamente configurar e explorar
suas atividades diárias.
Os dados são gravados em memória interna
ou por meio de cartão SD, utilizando diversas
operações automáticas ou manuais de registro
de dados. Os arquivos de registro de dados
podem ser prontamente transferidos para
um dispositivo com cabo USB ou por meio
de cartão portátil SD. A tela brilhante OLED
pode ser operada no modo numérico-padrão,
modo com agulha analógica, modo com zonas
adicionais de operação aprovado/reprovado,
bem como em modo de registro de gráfico
contínuo que permite um rastreamento visual
simplificado do processo.

Analógico exibindo
% de UR.

Modo de variação
exibindo CFM (Pés
cúbicos p/ minuto).

Modo de medição
exibindo % de UR e
de temperatura.

Modo de registro
de gráfico contínuo
exibindo CFM.

HH em
tamanho
inferior ao real.

Os quatro botões direcionais, combinados
com as três teclas programáveis, alinhados
com as correspondentes funções da tela,
permitem rápida navegação pelos quatro
principais menus de operação.
O invólucro de plástico resistente com
sobreinjeção protetora de termoplástico,
juntamente com as tampas de borracha que
formam um escudo contra poeira, permitem
que o instrumento suporte uso mais
agressivo, podendo ser adequadamente
utilizado em ambientes empoeirados.
A unidade principal HH-USD inclui um
compartimento integrado para a proteção
segura dos módulos sem fio.

O compartimento de armazenagem permite
que um módulo possa ser convenientemente
transportado com a unidade principal
durante os testes. As unidades HH-USD vêm
equipadas com alça de mão flexível para que
a unidade portátil possa ser conectada a um
cinturão, um tubo, uma escada ou estrutura
similar, a fim de que o usuário possa manter
suas mãos livres para poder usá-las no teste
de amostragem. Sondas com fio podem
ser conectadas (uma por vez) à unidade
principal, via conector de seis pinos, dando
tranquilidade ao usuário, pois não são
desconectadas durante a amostragem. A
bateria recarregável via cabo USB permite a
operação durante período prolongado, pois
mantém a carga por diversos dias.

Código do produto Descrição
HH-USD

Instrumento universal portátil para testes, unidade principal, sem sondas.

HH-USD-HTDW

Instrumento para medição da qualidade do ar, incluindo unidade principal HH-USD e HH-USD-RP1, sonda
termo-higrômetro e de temperatura; usado para medir umidade relativa, temperatura, ponto de orvalho e temperatura
de bulbo úmido.

HH-USD-AFT

Instrumento para medição da qualidade do ar, incluindo unidade principal HH-USD e HH-USD-AP1, sonda
termo-anemômetro; usado para medir velocidade do ar, fluxo volumétrico do ar e temperatura.

Fornecido completo com cabo USB, recarregador com adaptadores internacionais, bolsa macia, alça de mão e manual de operação.
Modelo de pedido: HH-USD-HTDW, instrumento para teste de qualidade do ar, com sonda termo-higrômetro e de temperatura.
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Portáteis
Termo-higrômetro portátil com registrador de dados
RHXL3SD

l Cartão SD de 2 GB incluído
l Sonda de temperatura/umidade
l Cartão SD, registrador de dados em
tempo real
l Tela grande de LCD dupla com luz de
fundo
l Função MAX/MIN/FIXAR LEITURA
l Medição do ponto de orvalho
l Temperatura de bulbo úmido
l Entrada para termopares J/K
l Desligamento automático
l Cabo USB ou RS232 (opcional)
l Software do Windows (opcional)

RHXL3SD

O RHXL3SD é equipado com uma
sonda de temperatura e umidade que é
utilizada para realizar os três primeiros
tipos de medição. As temperaturas
superficiais são medidas com um
termopar opcional, do tipo J ou K.
Vários recursos destacam a
versatilidade do RHXL3SD, como
a compensação automática de
temperatura para o ponto de orvalho, as
medições de bulbo úmido e termopar,
a capacidade de reter e exibir leituras
mínimas e máximas e a função de
desligamento automático, que prolonga
a vida da bateria. Por funcionar com um
microprocessador, o RHXL3SD pode
aproveitar ao máximo a portabilidade,
confiabilidade e grande capacidade
de armazenagem que os cartões de
memória SD oferecem. As medições
podem ser feitas automaticamente, em
qualquer taxa de amostragem, entre
um segundo e uma hora. Depois que o
instrumento grava o tempo e armazena
as medições (somente temperatura e
umidade) no cartão SD acoplado, o
usuário pode remover esse cartão e
conectá-lo a um computador portátil
ou de mesa, diretamente ou via leitor
USB. Os dados são armazenados
em arquivos que podem ser abertos
no Microsoft Excel. A unidade aceita
cartões de memória de até 16 GB.
O RHXL3SD conta com uma tela
diagonal de 2½" com iluminação de
fundo e funciona com seis pilhas
alcalinas "AA" ou com um adaptador de
CA opcional.
Para mais detalhes visite o
website br.omega.com/rhxl3sd

Peça pelo telefone

Cartão SD de 2 GB
incluído.

Código do produto
RHXL3SD

Descrição
Termo-higrômetro portátil com registrador de dados

Acessórios
Código do produto		Descrição
2GB-SD		 Cartão SD de 2 GB para reposição
SW-U101-WIN		 Software para aquisição de dados, com USB e cabos RS232
ADAPTER-SD		 Adaptador de corrente alternada
RS232-SD		 Cabo RS232 para reposição
USB-SD		 Cabo USB para reposição
HC-SD		 Bolsa para transporte
Fornecido completo com sonda, cartão SD de 2 GB, 6 pilhas AA, bolsa para transporte,
termopar do tipo K e manual do operador.
Modelo de pedido: RHXL3SD, termo-higrômetro portátil com registrador de dados.

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Portáteis
Medidor portátil de condutividade, STD, temperatura e salinidade
CDS106

l Tela grande de LCD
l Invólucro à prova de respingos
l Fácil de calibrar
l Armazena 25 pontos de dados

Para mais detalhes visite o
website br.omega.com/cds106

O CDS106 é um medidor multifuncional que funciona com um
microprocessador. Pode ser usado como medidor portátil ou de
bancada para medir condutividade, sólidos totais dissolvidos,
salinidade e temperatura. Seus recursos incluem compensação
automática de temperatura e altitude, com a possibilidade de ajustar
manualmente a compensação de salinidade. Além disso, o aparelho
também conta com desligamento automático para economizar a
bateria, função mínimo/máximo e armazenagem de dados.

CDS106.
Sonda de
condutividade
e temperatura
(incluída).

Código do produto

Descrição

CDS106

Medidor de bancada/portátil para condutividade, STD, salinidade e temperatura

Fornecido com bateria 9V, adaptador de CA, célula de condutividade, sonda de temperatura, solução de condutividade, bolsa para
transporte, alça de pescoço e manual de operação.
Modelo de pedido: CDS106, Medidor de bancada/portátil para condutividade, STD, salinidade e temperatura.

Medidor portátil de pH, ORP, condutividade, STD, salinidade e temperatura
CDS107
l Tampo à prova de respingos
l Funciona com um 		
microprocessador
l Tela grande de LCD
l Armazena até 150 pontos de
dados
l Fácil de calibrar

Para mais detalhes visite o
website br.omega.com/cds107

O CDS107 é um medidor multifuncional que funciona com um
microprocessador. Pode ser usado como medidor portátil ou
de bancada para medir pH, ORP, condutividade, sólidos totais
dissolvidos, salinidade e temperatura. Seus recursos incluem
compensação automática de temperatura e altitude, com a
possibilidade de ajustar manualmente a compensação de salinidade.
Além disso, o aparelho também conta com desligamento automático
para economizar a bateria, função mínimo/máximo e armazenagem
de dados.

CDS107

Sonda de
condutividade
e temperatura
(incluída).

Código do produto

Descrição

CDS107

Medidor de bancada/portátil para pH, ORP, condutividade, STD, salinidade e temperatura

Fornecido com bateria 9V, adaptador de CA, sonda de condutividade, sonda de pH, sonda de temperatura, solução de condutividade, bolsa
para transporte, alça de pescoço e manual de operação. Sondas ORP vendidas separadamente.
Modelo de pedido: CDS107, Medidor de bancada/portátil para pH, ORP, condutividade, STD, salinidade e temperatura.
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Portáteis
Fotômetro portátil com tiras de teste para verificar a
presença de cloro livre e total na água; ideal para água
potável, piscinas, hidromassagens, testes ambientais,
alimentares e em bebidas.
HHWT-11
l Fotômetro com tiras de teste
l Exatidão de 0,01 ppm (mg/L)
l Não exige compatibilidade visual de cores
l Medidor à prova d’água NEMA 4X (IP67)
l Cronômetro de teste de contagem 		
regressiva automática
l Controle simples com três botões
l Leve

HHWT-11.
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/hhwt-11

Fotômetro portátil com tiras de teste para
verificar a presença de mais de 40 substâncias
químicas/compostos na água
HHWT-12
l Fotômetro com tiras de teste
l Conforme as normas EPA e DIN
l Exatidão de 0,01 ppm (mg/L)
l Não exige compatibilidade visual de cores
l Medidor à prova d’água NEMA 4X (IP67)
l Cronômetro de teste de contagem 		
regressiva automática
l Controle simples com três botões
l Leve

HHWT-12.
Para mais detalhes visite o
website br.omega.com/hhwt-12

Fotômetro portátil com tiras de teste para
verificar a presença de chumbo, mercúrio e
cádmio na água

HHWT-14.

HHWT-14
l Fotômetro com tiras de teste
l Exatidão de 0,01 ppm (mg/L)
l Não exige compatibilidade visual de cores
l Medidor à prova d’água NEMA 4X (IP67)
l Cronômetro de teste de contagem
regressiva automática
l Memória de teste 120
l Controle simples com três botões
l Leve

Peça pelo telefone

Para mais detalhes visite o
website br.omega.com/hhwt-14

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

27

Portáteis
Medidor portátil com registro de dados e cartão SD
para medir condutividade, STD, concentração de sais, pH, ORP e OD
HHWT-SD1

l As medições de oxigênio dissolvido podem ser
compensadas para salinidade, altitude e temperatura
l Mede o teor de oxigênio de determinado volume de
ar
l Compensação automática de temperatura (CAT) 		
opcional para compensação de pH
l Registra leituras máximas e mínimas
l Registro automático de dados em tempo real
l Tempo de amostragem ajustável, de 1 segundo a 		
9 horas
l Tela de LCD com luz de fundo verde, de fácil leitura
l Desligamento automático
O HHWT-SD1 é um instrumento portátil de uso geral
capaz de medir o pH, o potencial de oxirredução
(ORP) ou a condutividade de uma solução, bem
como os sólidos totais dissolvidos (STD), oxigênio
dissolvido (OD) ou teor de sais. Utilizando a sonda de
condutividade/STD/salinidade incluída, uma sonda
opcional para OC e eletrodos opcionais para ORP ou
pH, o medidor é capaz de medir pH de 0 a 14, ORP
de -1999 mV a 1999 mV, condutividade até 200 mS
(miliSiemens), STD até 132.000 ppm, OD até 20 mg/L
e o teor de salinidade até 12% por peso.

HHWT-SD1.

Sonda para
condutividade/
STD/salinidade
(incluída)

O HHWT-SD1 foi desenvolvido para resfriamento de
água, monitoramento de esgoto, produção de bebidas,
aquacultura (piscicultura), aquários, processamento de
polpa e papel, eletrodeposição e fotografia. Um botão
no painel frontal permite alternar rapidamente entre os
quatro modos de medição do aparelho.
Por funcionar com um microprocessador, o HHWTSD1 é portátil e confiável, com capacidade de
armazenagem maior do que a de cartões de memória
SD. As medidas podem ser tiradas automaticamente,
em qualquer taxa de amostragem, entre um segundo e
nove horas. Depois de registrar o tempo e armazenar
as medições em um cartão SD acoplado ao medidor,
o usuário pode remover o cartão e conectá-lo em
um computador, diretamente ou via leitor USB. Os
valores são armazenados no cartão em arquivos com
extensão .xls, que podem ser abertos no Microsoft
Excel™.

Cartão de
memória
SD de 2 GB
incluído.
Para mais detalhes visite o
website br.omega.com/hhwt-sd1

Código do produto

Descrição

HHWT-SD1

Medidor portátil de água com registro de dados em cartão SD

ADAPTER-SD

Adaptador de corrente alternada opcional

HHWT-SD1-ATC

Sonda de temperatura CAT opcional

HHWT-SD1-DO

Eletrodo de laboratório para OD opcional

ORE-1311

Eletrodo de laboratório para ORP opcional

PHE-1311

Eletrodo de laboratório para pH opcional

PHA-4

Solução tampão para pH 4

PHA-7

Solução tampão para pH 7

PHA-10

Solução tampão para pH 10

CDSA-1413

Solução de condutividade em microSiemens

Fornecido completo com medidor, sonda de condutividade/STD/salinidade, estojo rígido para transporte, cartão de memória SD de 2 GB e
manual de operação (as soluções são vendidas separadamente).
Modelo de pedido: HHWT-SD1, medidor de água com registro de dados, com PHE-1311, eletrodo de pH e PHA-4, solução tampão de pH 4.
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Portáteis
Medidor de condutividade, STD
e salinidade, com registrador de
dados em tempo real em cartão SD
CDH-SD1.

CDH-SD1

l Tela LCD com luz de fundo verde suave
l Mede condutividade, STD ou salinidade
l Registrador de dados em tempo real em cartão de
memória SD (cartão incluído)
l Calibração automática (soluções vendidas 		
separadamente)
l Interface RS232/USB (cabo opcional)
l Compensação automática de temperatura
O OMEGA™ CDH-SD1 é inovador e fácil de operar. O
que o diferencia de outros medidores de condutividade
é que o CDH-SD1 incorpora um registrador de dados
em tempo real em cartão SD. O CDH-SD1 mede
condutividade, sólidos totais dissolvidos (STD) ou
concentração de sais usando um eletrodo de carbono
do tipo haste, proporcionando um vida útil longa. O
download de dados do cartão para uma planilha do
Excel permite que o usuário faça análises gráficas ou
de dados mais aprofundadas, sem necessidade de um
programa especial. O CDH-SD1 tem ampla variedade
de aplicações, incluindo resfriamento de água,
aquários, fabricação de bebidas, viveiros de peixes,
processamento de alimentos, fotografia, indústrias de
papel e de galvanização, laboratórios escolares e de
outros tipos.
Para mais detalhes visite o
website br.omega.com/cdh-sd1
Cartão SD de
2 GB incluído.

Código do produto
CDH-SD1
SW-U101-WIN
HC-SD
SC-SD
ADAPTER-SD
USB-SD
RS232-SD
2GB-SD
CDE-SD1
CDSA-45
CDSA-450
CDSA-1500
CDSA-4500

Descrição
Medidor de condutividade, STD e salinidade com registrador de dados em tempo real em cartão SD
Software
	
para registro de dados dos medidores com cabos USB e RS232
Capa dura de reposição
Capa maleável
Adaptador de corrente alternada
Cabo USB de reposição (exige software SW-U101-WIN)
Cabo RS232 de reposição (exige software SW-U101-WIN)
Cartão de memória SD de 2GB de reposição
Sonda de condutividade, STD, salinidade de reposição
Solução de condutividade de 45 μS/cm
Solução de condutividade de 450 μS/cm
Solução de condutividade de 1500 μS/cm
Solução de condutividade de 4500 μS/cm

Fornecido completo com manual de operação, sonda, cartão SD de 2 GB, estojo rígido para transporte, 6 pilhas AAA.
Modelo de pedido: CDH-SD1, medidor de condutividade, STD e salinidade com registrador de dados em cartão SD e CDSA-45, solução
padrão de condutividade de 45 μS/cm.

Peça pelo telefone

0800-773-2874
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Termopares
Selecione por:
ESTILO DE TERMOPAR
Qualquer
Termopar blindado
Sonda de autoclave
Termopar para fixação com cimento
Sonda de elemento duplo
Termopar de folha plano
Sondas com cabos
	Sensores hermeticamente selados
Sonda hipodérmica
Industrial
Termopar isolado
	Termopar magnético
	Termopar com sobrerrevestimento trançado
Sonda de penetração
Sonda para tubulações
Sondas para extrusoras de plástico
Sonda de perfil
Sondas com cabeçote de proteção
Sonda com tubo de proteção
Sonda de desconexão rápida
Sonda de reposição
Sanitário
Sondas de superfície
Sonda com bloco de terminais
Sondas com junta de transição
	Termopares sem revestimento
	Sondas para implantação veterinária
Termopares tipo arruela
	Sonda termopar de fio nu

Use o Buscador no Website da OMEGA para encontrar
facilmente o produto ideal para o que você precisa!
1° passo: Na home page da OMEGA, selecione a
opção "Buscador" no menu principal e clique em
"Mais" no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
Passo 4: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

TIPO DE MEDIÇÃO
Qualquer
Temperatura do ar
Indústria alimentícia
Temperatura do líquido
Penetração ou inserção
Temperatura de animais
Finalidade geral
Temperatura de metal derretido
Medição de superfícies
Temperatura de gás
Alta temperatura
Processamento de plásticos
CALIBRAÇÃO DO TERMOPAR
Qualquer
B
C
D
E
J
K
N
R
S
T
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Qualquer
Elemento duplo
Resistência a ruídos elétricos
Alta temperatura
Resposta rápida
Resistente à corrosão
Estabilidade duradoura/de longo prazo
Design industrial
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Termopares

Série (*)QIN e (*)QSS

Série (*)-NHX
Saiba mais
Termopares de desconexão
rápida para altas
temperaturas, com conector
NHX

Saiba mais
Termopares de desconexão
rápida com conector moldado
de tamanho padrão

Saiba mais
Sonda de penetração robusta

Sonda série M12

Saiba mais
Termopares para extrusoras
– estilo compressão

Saiba mais
Sondas termopar com
conectores moldados M8

Série TCS-H-NB9W

Série SA1
Saiba mais
Termopares autoadesivos de
resposta rápida

Série HYPO

Saiba mais
Conjuntos de sonda termopar
de desconexão rápida e
conectores em miniatura
para alta temperatura

Saiba mais
Sondas para extrusoras com
pontas de Hastelloy

ou compre pelo site

Saiba mais
Sondas e minissondas
hipodérmicas, termopares
e microssensores de
temperatura RTD

Série NB

Saiba mais
Termopares magnéticos com
ímã

Série TEX

Saiba mais
Sensores termopar sanitários
com aprovação 3-A e
cabeçote de conexão de
polipropileno

0800-773-2874

Saiba mais
Termopares isolados (cinco
unidades por pacote)

MP1, MP2

Série M8M

Saiba mais
Sondas termopar com e
sem roscas de montagem e
conectores M12

Série 5TC

Saiba mais
Conjuntos de termopares
com junções de transição
moldadas

HJMQSS, HKMQSS,
HEMQSS, HTMQSS

Série CF

88313K

Peça pelo telefone

Série (*)TSS e (*)TIN

Saiba mais
Termopares industriais com
cabeçote de proteção

UWTC-NB9-CASS-18U-12
Saiba mais
Conjuntos sem fio de
termopares e sondas
industriais RTD

br.omega.com
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Temperatura
Sensores termistores M12 RTD e cabos de extensão
Comprimento
da sonda

0.42
Comum

Diâmetro
típico da sonda

Comprimento
da sonda

Comprimento
da sonda

Opção de Invólucro "A" (sem rosca)
Opção de Invólucro "G" (G1/2 BSPP)

M12x1 comum

Opção de Invólucro "B"
(1/2 NPT)

Sext. 7/8"
Sext. 27mm

Comprimento
da sonda

Comprimento
da sonda

Opção de Invólucro "C"
(3/8 NPT)

Comprimento
da sonda

Opção de Invólucro "E" (M8x1)
Rosca M8x1

Sext. 11/16"

Opção de Invólucro "H" (G1/4 BSPP)

Sext. 1/2"

Sext. 16mm
Comprimento
da sonda

Comprimento
da sonda

Comprimento
da sonda

0.38 comum

Opção de Invólucro "D"
(G1/4 NPT)

Sext. 9/16"

Opção de Invólucro "F" (M10x1)
Rosca M10x1

Sext. 1/2"

Diâmetro comum
da sonda

Ponta de
cobre
Sensor RTD com ponta de cobre "PR-25CU"

Conforme
especificado
Comprimento da haste
do poço termométrico

Saídas de ar
(Ø.14”) espaçadas
como mostrado

Poço termométrico
escolhido pelo
cliente

Mola
autotravante

REENTRÂNCIA

Conector de 4 pinos
M12 código A

Conector de 4
pinos M12

Sensor RTD com mola "PR-21SL"
Detecção de ar RTD "PR-25AP"

Sondas com conector M12
Diâmetro da bainha

Produto

Temperatura Temperatura
mín. º C
máx. º C

Estilo

Tipo

Conexão

Imersão

M12x1 (4 pinos)

Poço termométrico com mola

M12x1 (4 pinos)

Sobremoldado

M12x1 (4 pinos)

Sobremoldado

M8x1 (2 pinos)

Sonda de ar

M12x1 (4 pinos)

Imersão da ponta de cobre

M12x1 (4 pinos)

Imersão

M12x1 (4 pinos)

Sobremoldado

M12x1 (4 pinos)

Termistor

Imersão

M12x1 (4 pinos)

Termistor

Imersão

M12x1 (4 pinos)

Especificações – RTDs:
1. Elemento do RTD = RTD, PT100 ou PT1000 de platina, conforme 		
IEC60751.
2. Exatidão: Padrão classe A, classe 1/3 B e 1/10 B disponível em alguns
modelos.
3. Corrente de operação: máximo de 1 miliampere para 100 ohms e 		
máximo de 0,7 miliampere para elementos de 1000 ohms.
4. Resistência do isolamento: mín. de 100 megaohms a 100 VDC em 		
temperatura ambiente.
5. Materiais externos: bainha e invólucro de aço inox 316L, exceto entrada
do conector, pinos e plugue de cobre (somente PR-25CU).

Rosca de montagem

Temp.
Conexão
em ºC

Sem
rosca

A resistência do RTD de platina pode ser calculada usando a equação de Callendar-Van Dusen, conforme
segue:
Para temperatura abaixo de 0º C:
Para temperatura acima de 0º C:
Rt=R0[1+At+Bt2+C(t-100)t3]		
Rt=R0[1+At=Bt2]
Onde: A = 3.9083x10-3(C-1)
B = -5.775x10-7(C-2)
C = -4.183x10-12(C-4)
R0 = Resistência a 0º C
t = temperatura em graus Celsius

Tipo 1
Tipo 2
Diagramas de fiação do RTD

Cabo de extensão fêmea 90° M12CM

Código de produto

Conector

Cabo

Cor

Intervalo de temperatura em ºC

Material da porca

Material de contato

Poliuretano moldado

Poliuretano revestido

Preto

-25 a 90

Náilon moldado

PVC revestido

Laranja

-25 a 100

316 sst
Latão niquelado

Latão folheado a ouro
Latão folheado a ouro

Náilon moldado

Silicone revestido

-50 a 180
-25 a 100/-50 a 250

Latão folheado a ouro

PVC ou Teflon

Cinza
Branco

Latão niquelado

Conector de montagem em campo

Latão niquelado

Latão niquelado

TPU moldado

PVC revestido

Branco

-25 a 100

Aço inoxidável

Cobre

LCP moldado

Teflon revestido

Branco

-50 a 200

Aço inoxidável

Cobre

Especificações – Termistores:
1. Resistências do termistor: 2252, 3000, 5000 e 10.000 ohms a 25º C.
2. Exatidão: ± 0,2º C, padrão, entre 0º C e 70º C, ± 0,1º C, opcional, entre
0º C e 70º C.
3. Corrente de operação: 12 microamperes.
4. Resistência do isolamento: mínimo de 100 megaohms a 100 VCC em
temperatura ambiente.
5. Materiais externos: bainha e invólucro de aço inox 316L, exceto entrada e
pinos do conector.
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Cabo de extensão fêmea reto M12CM

Peça pelo telefone

Constantes de Steinhart-Hart dos termistores
Termistor
Elemento único

Resistência a
25º C

Constante "A"

Constante "B"

Constante "C"

Elemento duplo

Diagramas de fiação do termistor

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Temperatura
Sondas termopar
com conectores moldados M12 para altas
temperaturas, em tamanhos padrão e métrico
Série M12LCP

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/m12lcp

l Calibrações para termopares do tipo J, K, T, E
l Configurações para elementos únicos e duplos
l Junções sem aterramento
l Intervalo de temperatura do conector entre
-50° C a 260° C (-58° F a 500° F)
l Conector moldado M12 de
4 pinos IP65

TC#1+

TC#1–

Padrão
Código do produto

M12LCP-KSS-1/4-U-0600, em
tamanho inferior ao real.

Comprimento da sonda

TC#2–
TC#2–
(Optional)
(Opcional)
TC#2+
TC#2+
(Optional)
(Opcional)

Cabo de extensão para
M12CM-EXTT-K-RF-3,
vendido separadamente.

Diâmetro

Calibrações para termopares

Material da bainha

⁄8

J

304 SST

⁄4

J

304 SST

⁄8

K

304 SST

⁄4

K

304 SST

⁄8

K

Inconel 600

⁄4

K

Inconel 600

⁄8

T

304 SST

⁄4

T

304 SST

⁄8

E

304 SST

⁄4

E

304 SST

M12LCP-JSS-1/8-U-0600

6"

M12LCP-JSS-1/4-U-0600

6"

1

M12LCP-KSS-1/8-U-0600

6"

1

M12LCP-KSS-1/4-U-0600

6"

1

M12LCP-KIN-1/8-U-0600

6"

1

M12LCP-KIN-1/4-U-0600

6"

1

M12LCP-TSS-1/8-U-0600

6"

1

M12LCP-TSS-1/4-U-0600

6"

1

M12LCP-ESS-1/8-U-0600

6"

1

M12LCP-ESS-1/4-U-0600

6"

1

1

Para sondas com junção aterrada, troque "-U" por "-G" no número do modelo; sem custo adicional.					
Para sondas de elemento duplo, adicione "-DUPLO" no final do número do modelo. Será cobrado valor adicional. Entre em contato com
vendas.
Para sondas embainhadas de aço inox 304 de comprimentos maiores, troque "-0600" no número do modelo conforme o comprimento
necessário. Será cobrado valor adicional. Entre em contato com vendas.					
Para sondas mais longas do Tipo K, Inconel 600 embainhada, troque "-0600" no número do modelo conforme o comprimento necessário. Será
cobrado valor adicional. Entre em contato com vendas.

Métrica
Código do produto

Comprimento da sonda

Diâmetro

Calibrações para termopares

Material da bainha

M12LCP-JSS-M3-U-0150

150 mm

3 mm

J

304 SST

M12LCP-JSS-M6-U-0150

150 mm

6 mm

J

304 SST

M12LCP-KSS-M3-U-0150

150 mm

3 mm

K

304 SST

M12LCP-KSS-M6-U-0150

150 mm

6 mm

K

304 SST

M12LCP-KIN-M3-U-0150

150 mm

3 mm

K

Inconel 600

M12LCP-KIN-M6-U-0150

150 mm

6 mm

K

Inconel 600

M12LCP-TSS-M3-U-0150

150 mm

3 mm

T

304 SST

M12LCP-TSS-M6-U-0150

150 mm

6 mm

T

304 SST

M12LCP-ESS-M3-U-0150

150 mm

3 mm

E

304 SST

M12LCP-ESS-M6-U-0150

150 mm

6 mm

E

304 SST

Para
sondas com junção aterrada, troque "-U" por "-G" no número do modelo; sem custo adicional.					
			
Para sondas de elemento duplo, adicione "-DUPLO" no final do número do modelo. Será cobrado valor adicional. Entre em contato com
vendas.
Para sondas embainhadas de aço inox 304 de comprimentos maiores, troque "-0150" no número do modelo conforme o comprimento
necessário. Será cobrado valor adicional. Entre em contato com vendas.					
Para sondas mais longas do Tipo K, Inconel 600 embainhada, troque "-0150" no número do modelo conforme o comprimento necessário. Será
cobrado valor adicional. Entre em contato com vendas.

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Temperatura
Sondas termopar
com rosca de montagem e conectores M12

Rosca de montagem
Conector de
4 pinos M12

Tamanhos padrão

Série M12
M12JSS-1/4-U-6-B.

l Calibrações para termopares do tipo
JeK
l Configurações para elementos únicos
e duplos
l Junções sem aterramento
l Intervalo de temperatura do conector
entre -50º C a 85º C (-58º F a 185º F)
l Sonda de aço inox 304 (tipo J) e 		
sonda Inconel 600 (tipo K)
l Disponível nos diâmetros 1⁄8" e 1⁄4"
l Vários comprimentos-padrão
disponíveis
l Transição de aço inox com conector
M12

Ambos os modelos em
tamanho inferior ao real.

M12JSS-1/4-U-6-A.

Comprimento
da sonda

Dia. ref.
0,46"
Ref.
0,92"

M12C-SIL-KS-F-1.5, cabo de
extensão vendido
separadamente. Visite
nosso site para obter
informações sobre
cabos de extensão
opcionais.

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/m12probes

Sondas termopar
com rosca de montagem e conectores M12
Tamanhos métricos

Conector de
4 pinos M12

Rosca de
montagem
M8X1.

Série M12
M12JSS-M6-U-200-E.
M12JSS-M6-U-200-A.

l Calibrações para termopares do tipo
JeK
l Configurações para elementos 		
únicos e duplos
l Junções sem aterramento
l Intervalo de temperatura do conector
entre -50º C a 85º C (-58º F a 185º F)
l Sonda de aço inox 304 (tipo J) e
sonda Inconel 600 (tipo K)
l Disponível nos diâmetros 3 ou 6mm
l Vários comprimentos-padrão 		
disponíveis

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/m12probes
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Peça pelo telefone

Dia. Ref. 0,46"
Ref.
0,92"

Ambos os
modelos em
tamanho inferior
ao real.

0800-773-2874

M12C-SIL-KIS-F-1.5, cabo de
extensão vendido
separadamente. Visite
nosso site para obter
informações sobre
cabos de extensão
opcionais.

ou compre pelo site

br.omega.com

Temperatura
Sensores termopar com mola e conectores M12 para poços
termométricos
Série M12-TC-SL
M12JSS-U-0600-SL,
em tamanho inferior
ao real.

l Termopares do tipo J, K, T e E com
bainha de aço inoxidável 304
l Conectores M12 tipo pino código A, com
pinos compensados para facilitar a fiação
quando ligados em cabos de extensão
para termopar M12 da OMEGA
l Próprio para todos os poços 		
termométricos com furo padrão de 0,260”
(vendidos separadamente)
l Comprimento da sonda = comprimento
da haste do poço termométrico
l Mola autotravante ajustável que permite o
uso em poços termométricos mais curtos
l Vasta gama disponível de poços 		
termométricos opcionais e cabos de
extensão

Fiação M12
TC#2–
TC#2–
(Optional)
(Opcional)

TC#1+

TC#2+
TC#2+
(Optional)
(Opcional)

TC#1–

Poço termométrico
vendido
separadamente.
Para detalhes,
visite nosso site.

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/m12-tc-sl

Cabo de conexão M12CSIL-K-R-F-1.5 vendido
separadamente. Visite
nosso site para obter
informações sobre
cabos de extensão
opcionais.

Conjuntos de termopar para vácuo,
flange estilo KF com conector M12
Série TCV-M12

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/tcv-m12

M12CFM-TTJ24S-RFSRFL-3, conjunto de cabo. Para
detalhes, visite nosso site.

TCV-KU-0600-40-M12.

l Conexões KF ISO 2861 nos tamanhos-padrão
#10, #16, #25 e #40
l Sensores flangeados #10 e #16 têm sonda
com diâmetro de 1⁄8"
l Sensores flangeados #25 e #40 têm sonda
com diâmetro de 1⁄4"
l Conector M12 com pinos para termopar
l Construção em aço inox 304
l Termopares aterrados ou não, do tipo K, T e E são limites
especiais de erro
Opções
l Termopar de construção simples ou dupla
l Comprimento da sonda*

Todos em tamanho
inferior ao real.
M12C-SIL-K-S-F-1.5,
conjunto de cabo de
extensão.

Os conjuntos de sonda termopar da série TVC da OMEGA™
encontram-se disponíveis em comprimentos padrão de 3”,
6” e 12”, com junção aterrada ou não na ponta. As sondaspadrão são disponibilizadas nas calibrações K, T e E.
*Entre em contato com o setor de vendas para obter informações sobre as
opções disponíveis, incluindo comprimentos especiais para as sondas.

Peça pelo telefone

0800-773-2874

TCV-KG-0300-16-M12, em
tamanho inferior ao real.

ou compre pelo site

br.omega.com
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Temperatura
Conectores para termopares compensados M12 para montagem em campo
Série M12-FM

M12-J-R-F-FM.

l Montagem em campo
l Inclui pinos e soquetes para termopar
l Mais exatidão em relação aos conectores-padrão
l Ligação conveniente para as conexões M12 do equipamento
l Disponível com conexões retas ou em ângulo de 90°
l Classificação IP 67
l Temperatura máxima do conector de 85° C (185° F)

Conectores M12
são mostrados em
tamanho real.

Os conectores M12 para montagem em campo podem ser
conectados aos cabos de extensão ou sensor existentes usando
condutores #18 a #24AWG e um cabo de 4 a 6 mm (0,16 to
0,24") de diâmetro no campo, por meio de conexões roscadas.
Conectores macho e fêmea, com conexões retas ou em ângulo
de 90°, oferecem ampla gama de opções.

M12-J-S-M-FM.

Erro do termopar em °C

M12JSS-1/4-U-12-A/D em
banho a 100° C

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/m12-fm_series

Compensado
Descompensado
Linear (compensado)
Linear (descompensado)

M12MJSS-1/4-U-12 em
banho a 100° C

Quando testados em comparação com
conectores com pinos e soquetes de
cobre ou latão-padrão, esses conectores
para termopares mantiveram as exatidões
nas medições mesmo quando expostos a
gradientes de temperatura.

Erro do termopar em °C

Profundidade de imersão em polegadas

Compensado
Descompensado
Linear (compensado)
Linear (descompensado)

Profundidade de imersão em polegadas

Código de cores
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Tipo de termopar

Código de cor ANSI (Positivo/Negativo)

Código de cor IEC (Positivo/Negativo)

K

Amarelo/Vermelho

Verde/Branco

J

Branco/Vermelho

Preto/Branco

T

Azul/Vermelho

Marrom/Branco

E

Roxo/Vermelho

Rosa/Branco

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Temperatura
Cabos M12 com conectores compensados para termopares
Série M12CM

Conector reto M12CM-EXTP-K-SM-1.5,
em tamanho inferior ao real.

l Extremidade do sensor com conector
M12 reto e em ângulo de 90º para
montagem em campo
l Cabo, soquetes e pinos para 		
termopar compensado
l Duas opções de isolamento para 		
cabo disponíveis, conforme os
códigos de cores IEC e ANSI
l Vários métodos de conexão para sua
instrumentação

Disponível em
ângulo de 90º.

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/m12cm

Configuração típica do cabo M12CM
Observação: É necessário um conector fêmea
em uma das pontas para ligar o cabo em
qualquer de nossas sondas termopar M12.

Tipo de
termopar

Comprimento
em metros

M12CM-EXTT-K-SF-SMPWM-3

Opções para o número do modelo
Opções para conector na parte de trás (ligação no instrumento)
M12CM

Fios condutores desencapados de 25 mm (1")
(padrão)

OSTWF

Conector fêmea OSTW

OSTWM

Conector macho OSTW

SMPWF

Conector SMPW-CC (fêmea)

SMPWM

Conector SMPW-CC (macho)

SF

Conector M12 reto (fêmea)

SM

Conector M12 reto (macho)

RF

Conector M12 em ângulo de 90º (fêmea)

RM

Conector M12 em ângulo de 90º (macho)

Comprimento do
cabo (m)

1,5, 3, 5, 10 ou 20

Opções para conector na parte da frente (ligação no sensor)
Cabo M12CM-EXTP-K-RF-1.5.

SF

Conector M12 reto (fêmea)

SM

Plugue M12 reto (macho)

RF

Conector M12 em ângulo de 90º (fêmea)

RM

Conector M12 em ângulo de 90º (macho)

Opções de cabo

Sensor termopar M12KIN-1/8-U-6-A.

Peça pelo telefone

EXTP

Extensão tipo 24 AWG, trançado, isolamento de
PFA nos condutores, revestimento em PVC e sobremolde de poliuretano

EXTT

Extensão tipo 24 AWG, trançado, isolado nos
condutores e no revestimento, sobremolde de LCP

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Temperatura
Sensores termistores M12 e cabos de extensão
COMPRIMENTO
DA SONDA

0.42
Comum

COMPRIMENTO
DA SONDA

DIÂMETRO
TÍPICO DA SONDA

Invólucro opção "B" (1/2 NPT)

M12x1 comum

Invólucro opção "A" (sem rosca)
COMPRIMENTO
DA SONDA

Sext. 7/8"
COMPRIMENTO
DA SONDA

COMPRIMENTO
DA SONDA

Invólucro opção "G" (G1/2 BSPP)
Invólucro opção "E" (M8x1)

Invólucro opção "C" (3/8 NPT)

B1/2 BSPP
Sext. 1/2"

ROSCA M8x1

Sext. 11/16"

3/8-18 NPT
COMPRIMENTO
DA SONDA

Sext. 27mm
COMPRIMENTO
DA SONDA

COMPRIMENTO
DA SONDA

Invólucro opção "D" (G1/4 NPT)

Invólucro opção "H" (G1/4 BSPP)

Invólucro opção "F" (M10x1)
Sext. 9/16"

1/4-18 NPT

ROSCA M10x1

G1/4 BSPP

Sext. 1/2"

COMPRIMENTO DA HASTE DO POÇO TERMOMÉTRICO

1,40 MÁX

Geometria do flange e diâmetro da bainha
variam conforme o flange

CONECTOR DE 4
PINOS M12

POÇO
TERMOMÉTRICO
ESCOLHIDO
PELO CLIENTE

MOLA
AUTOTRAVANTE

Sext. 16mm

TC#1+2 pinos

TC#2-1 pino opcional

TC#1-3 pinos

TC#2-1 quatro pinos opcional

Diagrama de fiação do termopar

1/2 NPT
Termopar flangeado p/ vácuo "TCV"

TERMOPAR COM MOLA "M12…-SL"
Termopares com M12

Diâmetro da bainha
Estilo

Conexão

Imersão

M12x1 (4 pinos)

Poço termométrico com mola

M12x1 (4 pinos)

Sobremoldado

M12x1 (2 pinos)

Imersão

M12x1 (2 pinos)

Produto

Sobremoldado

M8x1 (2 pinos)

Sobremoldado

M12x1 (2 pinos)

Flangeado p/ vácuo

M12x1 (4 pinos)

Especificações:
1. Tipos de termopar conforme a ASTM E-230 ou IEC 60584.
2. Resistência do isolamento: mínimo de 1 gigaohms a 100 VDC em temperatura ambiente.

Rosca de montagem

Temp.
Conexão
em ºC

Sem
rosca

ESPECIAL

Cabo de extensão fêmea
CABOS M12CM

PLUGUE RETO (SM)

REF 0,19

REF Ø 0,43

CABOS M12CM

ALÍVIO DE TENSÃO (SR)

REF 1,24

REF 1,44

REF 1,26

REF 1,08

COMPRIMENTO MÍNIMO ESPECIFICADO EM
METROS
REF 3,25

ADAPTADOR EM
ÂNGULO DE 90° (RF)

REF 0,61

REF 0,19

MÍNIMO DE 2,00

REF 1,63

Código do produto Conector
Náilon moldado
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CABOS M12CM

REF 1,63

COMPRIMENTO
"L" DO CABO
(VEJA TABELA)

REF Ø 0,46

REF 1,37

REF Ø 0,46

COMPRIMENTO MÍNIMO ESPECIFICADO EM
METROS

Cabo

Cor

Silicone revestido

Cinza

Intervalo de temperatura em ºC Material da porca

Material de contato

-50 a 180

Latão niquelado

Latão folheado a ouro
Latão niquelado

Conector de montagem em campo

PVC ou Teflon

Padrão Termopar

-25 a 100/-50 a 250

Latão niquelado

Conector compensado de montagem em campo

PVC ou Teflon

Padrão Termopar

-25 a 100/-50 a 250

Latão niquelado

Material do termopar

TPU moldado

PVC revestido

Marrom

-25 a 100

Aço inoxidável

Material do termopar

LCP moldado

Teflon revestido

Marrom

-50 a 250

Aço inoxidável

Material do termopar

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Temperatura
Sensor RTD padrão com conector M12 para controle
de processos, testes e medições

Conector de
4 pinos M12

Série PR-26
ACCURACY
ACCURACY
EXATIDÃO
EXATIDÃO
IEC CLASSE
IEC
CLASS
(±0.15ºC
(±0.15º
Ca@
0º 0ºC)
C)

A

Até 300° C

B

IEC
IEC CLASSE
CLASS
(±0.30ºC
0ºC)
(±0.30º
C a@0º
C)

300 a 500° C

Rosca de montagem

l Invólucro completamente soldado de aço inox 316L
l Intervalo da temperatura operacional:
-50° C a 500° C (-58° F a 932° F), ponta sensora
-50° C a 250° C (-58° F a 482° F) no conector
l Disponível com ou sem rosca de montagem
(roscas disponíveis: 1⁄4, 3⁄8 e 1⁄2 NPT)
l RTD com elementos de platina de 4 fios classe A, 		
Pt100 ou Pt1000, conforme a norma IEC60751
l Conector integral de 4 pinos M12 de fácil conexão
l Diâmetro padrão de 1⁄4"
l Comprimento mínimo de 2"
l Sondas flexíveis (depois das primeiras 21⁄2" a partir
da ponta) usando um raio de curvatura mínimo
sugerido de duas vezes o diâmetro da sonda

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/pr-26_standard

PR-26B-3-100-A-1/4-0600-M12-1.

PINO
PIN #3

PINO
#2
PIN #2

Ref. 1,1"
Exemplo de
sonda curvada

Ref. 0.5"

KEYWAY
ORIFÍCIO

Cabo de extensão
M12C-SIL-4R-F-1.5, vendido
separadamente.

PINO
PIN #4

PINO
#1
PIN #1

PINO
#1
PIN #1
PIN #2
PINO
#2

PINO#1
#1
PIN
PIN
PINO#4
#3

PIN #3
PINO
#3

PINO#2
#2
PIN
PIN
PINO#3
#3

PIN #4
PINO
#4

OPÇÃO
DE FIAÇÃO
EUROPEAN
EUROPEIA
#2
FIAÇÃO#1
#1
WIRING OPTION
#2 OPÇÃO
WIRINGDE
OPTION

PR-26A-3-100-A-1/4-0600-M12-1.

MODELOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS!

Padrão
Código do produto

Elemento

PR-26A-3-100-A-1/4-0600-M12-1
PR-26B-3-100-A-1/4-0600-M12-1
PR-26C-3-100-A-1/4-0600-M12-1
PR-26D-3-100-A-1/4-0600-M12-1
PR-26A-3-1000-A-1/4-0600-M12-1
PR-26B-3-1000-A-1/4-0600-M12-1
PR-26C-3-1000-A-1/4-0600-M12-1
PR-26D-3-1000-A-1/4-0600-M12-1

Pt100, classe A
Pt100, classe A
Pt100, classe A
Pt100, classe A
Pt1000, classe A
Pt1000, classe A
Pt1000, classe A
Pt1000, classe A

Comprimento (polegadas)

Rosca de montagem

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

Nenhum
1
⁄2 NPT
3
⁄8 NPT
1
⁄4 NPT
Nenhum
1
⁄2 NPT
3
⁄8 NPT
1
⁄4 NPT

Para comprimentos diferentes de 6", troque "0600" no número do modelo conforme o comprimento necessário. Consulte vendas para
preços. (exemplo: 9"= 0900, 41⁄2" = 0450).
Para opção de fiação 2, troque "-1" por "-2"; sem qualquer custo adicional.
Modelo de pedido: PR-26A-3-100-A-1/4-0600-M12-1, sonda de ¼ de diâmetro, 6" de comprimento com Pt100, elemento classe A, sem
rosca de montagem, com conector M12.
PR-26D-3-100-A-1/4-0600-M12-1, sonda de ¼ de diâmetro, 6” de comprimento com Pt100, elemento classe A, rosca de montagem ¼ NPT
com conector M12.

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Temperatura
Sensor RTD métrico com conector M12 para controle de
processos, testes e medições

Conector M12 de 4 pinos

Comprimento da sonda

PR-26E-3-100-A-M6-0150-M12-2.

Diâmetro da
sonda

Rosca de montagem M8X1

Comprimento da sonda

PR-26A-3-100-A-M6-0150-M12-2.

Série PR-26

Para obter mais detalhes visite
o website br.omega.com/
pr-26_metric

EXATIDÃO ACCURACY
EXATIDÃO
ACCURACY

A

B

IEC
IEC CLASSE
CLASS

IEC CLASSE
IEC
CLASS

(±0.15º
C a@0º
C)
(±0.15ºC
0ºC)

(±0.30º
C a@0º0ºC)
C)
(±0.30ºC

Até 300º C

300° C a 500º C

lInvólucro completamente soldado em aço
inoxidável 316L
l Intervalo de temperatura operacional:
-50° C a 500° C (-58° F a 932° F), terminação do
sensor
-50° C a 250° C (-58° F a 482° F) no conector
l Disponível com ou sem rosca de montagem; roscas
disponíveis: M8x1, M10x1, G¼ BSPP e G½ BSPP
l RTD com elemento de platina de 4 fios classe A,
Pt100 ou Pt1000, conforme a norma IEC60751
l Conector integral M12 de 4 pinos de fácil conexão
l Diâmetro padrão de 6mm
l Comprimento mínimo de 5mm
l Sondas flexíveis (a partir de 65mm da ponta)
usando um raio de curvatura mínimo sugerido
de duas vezes o diâmetro da sonda

EUROPEAN
OPÇÃO
DE FIAÇÃO OPÇÃO DE FIAÇÃO
WIRING OPTION
#2 #1
WIRING OPTION #1
EUROPEIA
#2

Sistema métrico
Código do produto

Elemento

PR-26A-3-100-A-M6-0150-M12-2
PR-26A-3-100-A-M6-0250-M12-2
PR-26A-3-100-A-M6-0350-M12-2
PR-26E-3-100-A-M6-0150-M12-2
PR-26E-3-100-A-M6-0250-M12-2
PR-26E-3-100-A-M6-0350-M12-2
PR-26F-3-100-A-M6-0150-M12-2
PR-26F-3-100-A-M6-0250-M12-2
PR-26F-3-100-A-M6-0350-M12-2
PR-26G-3-100-A-M6-0150-M12-2
PR-26G-3-100-A-M6-0250-M12-2
PR-26G-3-100-A-M6-0350-M12-2
PR-26H-3-100-A-M6-0150-M12-2
PR-26H-3-100-A-M6-0250-M12-2
PR-26H-3-100-A-M6-0350-M12-2

Ref. 1,1"
PINO#3
PIN #3

PIN
#2
PINO#2

Ref. 0,5"

Cabo de extensão
M12C-SIL-4R-F-1.5, vendido
separadamente.

ORIFÍCIO
KEYWAY
PIN #4
PINO#4

PIN
#1
PINO#1

PINO#1
PIN
#1
PIN
#2
PINO#2

PINO#1
PIN
#1
PINO#4
PIN
#4

PIN
#3
PINO#3
PINO#4
PIN
#4

PIN
#2
PINO#2
PINO#3
PIN
#3

Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A

Comprimento (mm) Rosca de montagem
150
250
350
150
250
350
150
250
350
150
250
350
150
250
350

Nenhuma
Nenhuma
Nenhuma
M8x1
M8x1
M8x1
M10x1
M10x1
M10x1
G1⁄2 BSPP
G1⁄2 BSPP
G1⁄2 BSPP
G1⁄4 BSPP
G1⁄4 BSPP
G1⁄4 BSPP

Para elementos RTD classe A de 1000 Ω, troque "100" por "1000" no número do modelo, sem qualquer custo adicional.
Para comprimentos maiores que 350 mm, troque "0350" no número do modelo conforme o comprimento necessário em mm a um custo adicional
(exemplo: 500 mm = 0500, 425 mm = 0425).
Para a opção de 1 fio, troque "-2" por "-1"; sem qualquer custo adicional.
Modelo de pedido: PR-26A-3-100-A-M6-0250-M12-2, sonda de 6mm de diâmetro, 250mm de comprimento com RTD Pt100, elemento classe A, sem
rosca de montagem, com conector M12.
PR-26F-3-100-A-M6-0150-M12-2, sonda de 6mm de diâmetro, 150mm de comprimento com RTD Pt100, elemento classe A, rosca de montagem M10x1
com conector M12.
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Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Temperatura
Sondas RTD com conectores M12 moldados para alta temperatura
Tamanhos padrão e métrico
Série PR-31
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/pr-31

EXATIDÃO
ACCURACY
EXATIDÃO ACCURACY

A

IEC
IEC CLASSE
CLASS

IEC
IECCLASSE
CLASS

(±0.15ºC
(±0.15º
C a@0º0ºC)
C)

(±0.30ºC
(±0.30º
C a@0º0ºC)
C)

-50° C a 300º C

B

Diâm.
7
⁄16"

300° C a 500º C

l Intervalo de temperatura da sonda entre -50° C e 500°C (-58° F e
932° F)
l Intervalo de temperatura do conector entre -50° C e 260° C (-58° F
e 500° F)
l Disponível em 100 Ω e 1000 Ω
l Sonda de aço inox 316 com diâmetros nos sistemas imperial e
métrico
l Conector M12 de 4 pinos IP65
l Vibração testada conforme a norma ASTM-E1137: 3Gs de 5 Hz a
500 Hz
l Sondas flexíveis [após os primeiros 65 mm (2”) da ponta da sonda],
com um raio de curvatura mínimo sugerido de duas vezes o
diâmetro da sonda

15⁄10"
Conector de
4 pinos
Transição
moldada
PR-31-3-100-A-1/4-0600-M12-1,
em tamanho real.

Ref. 1,1"
Comprimento
da sonda

Pt100/
Pt1000
Exemplo de
sonda curvada

Ref, 0,50"

Cabo de extensão
M12C-SIL-4-R-F-1.5,
vendido separadamente.

Pt100/
Pt1000

Diâmetro da
sonda

Pt100

Pt100

Opção 1

Opção 2

MODELOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS!

Padrão
Código do produto
PR-31-3-100-A-1/4-0600-M12-1
PR-31-3-100-A-1/4-1200-M12-1

Comprimento da sonda
6"
12"

Especificação do elemento
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A

Para RTD 1000 Ω, troque "-100" por "-1000" no número do modelo, sem qualquer custo adicional.
Para opção de 2 fios, troque "-1" no número do modelo por "-2", sem qualquer custo adicional.
Modelos de pedido: PR-31-3-100-A-1/4-0600-M12-1, sensor RTD classe A Pt100 de ¼" de diâmetro por 6" de comprimento com conector
M12 moldado.
PR-31-3-100-A-1/4-1200-M12-1, sensor RTD classe A Pt100 de ¼" de diâmetro por 12" de comprimento com conector M12 moldado.

Métrico
Código do produto
PR-31-3-100-A-M6-0150-M12-1
PR-31-3-100-A-M6-0250-M12-1

Comprimento da sonda
150 mm
250 mm

Especificação do elemento
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A

Para RTD 1000 Ω, troque "-100" por "-1000" no número do modelo, sem qualquer custo adicional.
Para opção de 2 fios, troque "-1" no número do modelo por "-2", sem qualquer custo adicional.
Modelos de pedido: PR-31-3-100-A-M6-0250-M12-1, sensor RTD classe A Pt100 de 6mm de diâmetro por 250mm de comprimento com
conector M12 moldado.
PR-31-3-100-A-M6-0150-M12-1, sensor RTD classe A Pt100 de 6mm de diâmetro por 150mm de comprimento com conector M12 moldado.

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Temperatura
Sensor RTD de resposta rápida com ponta de cobre

Conector macho
M12 "código A."

Série PR-25CU

l Elemento localizado dentro da ponta de
liga de cobre para uma melhor resposta
térmica
l Bainha e invólucro em aço inoxidável 316L
l Pode ser utilizado para medir a
temperatura de rolamentos e em poços
termométricos
l Temperatura operacional
Sensor: -50° C a 250° C (-58° F a 482° F)
Conector: -50° C a 85° C (-58° F a 185° F)
l Tempo de resposta (típico): 6 segundos
para 63,2%, 5 segundos para 50%, 11
segundos para 90% [água a 0,91 m (3’)/
segundo]

Esse sensor RTD incorpora uma ponta
de cobre que oferece um caminho
melhor de transferência de calor entre
o elemento sensor e as condições
do processo, permitindo tempos de
resposta menores e um monitoramento
otimizado da temperatura.

Padrão

PR-25CUA-3-100-A-1/4-0600-M12,
em tamanho inferior ao real.
Disponível também com várias
roscas de montagem.
Conexão soldada.

Pt100/

Pt1000
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/pr-25cu

Extremidade do conector
macho de 4 pinos M12, em
tamanho maior que o real.
Ponta de liga
de cobre com
revestimento em
prata na bainha para
uma melhor resposta
térmica.

Pt100

Código do produto

Descrição

PR-25CUA-3-100-A-1/4-0600-M12

Bainha reta, Classe A, 100 Ω, diâmetro de ¼", 6" de comprimento,
conector macho M12

PR-25CUB-3-100-A-1/4-0600-M12

Bainha reta com rosca de montagem ½" NPT, classe A, 100 Ω, ¼" de
diâmetro, 6” de comprimento, conector macho M12

PR-25CUC-3-100-A-1/4-0600-M12

Bainha reta com rosca de montagem 3⁄8" NPT, classe A, 100 Ω, ¼" de
diâmetro, 6” de comprimento, conector macho M12

PR-25CUD-3-100-A-1/4-0600-M12

Bainha reta com rosca de montagem ¼" NPT, classe A, 100 Ω, ¼" de
diâmetro, 6" de comprimento, conector macho M12

Para comprimentos diferentes de 6", troque "0600" no número do modelo conforme o comprimento
necessário sob custo adicional (exemplo: 18" = 1800).
Para RTD com elementos de 1000 Ω, troque "-100" por "-1000" no número do modelo, sem qualquer custo adicional.
Para sondas de 3⁄16" de diâmetro, troque "-1/4" por "-3/16" no número do modelo, sem qualquer custo adicional.
Exemplos de pedido: PR-25CUA-3-100-A-1/4-0600-M12, sonda com diâmetro de ¼", 6" de comprimento com elemento classe A Pt100,
bainha reta com conector macho M12.
PR-25CUB-3-100-A-1/4-0600-M12, bainha reta com rosca de montagem ½"NPT, classe A, 100 Ω, diâmetro de ¼", 6"de comprimento, conector
macho M12.

Métrico
Código do produto

Descrição

PR-25CUE-3-100-A-M6-M150-M12

Bainha reta com rosca de montagem M8x1, classe A, 100Ω, 6mm de
diâmetro, 150mm de comprimento, conector macho M12

PR-25CUF-3-100-A-M6-M150-M12

Bainha reta com rosca de montagem M10x1, classe A, 100Ω, 6mm de
diâmetro, 150mm de comprimento, conector macho M12

PR-25CUG-3-100-A-M6-M150-M12

Bainha reta com rosca de montagem G½, classe A, 100Ω, 6mm de
diâmetro, 150mm de comprimento, conector macho M12

PR-25CUH-3-100-A-M6-M150-M12

Bainha reta com rosca de montagem G¼, classe A, 100Ω, 6mm de
diâmetro, 150mm de comprimento, conector macho M12

Para comprimentos diferentes de 150 mm, troque "-M150" no número do modelo conforme o comprimento necessário sob custo adicional.
Para diâmetros de 4,5 mm, troque "-M6" no número do modelo por "-M4,5", sem qualquer custo adicional.
Modelos de pedido: PR-25CUE-3-100-A-M6-M150-M12, bainha reta com rosca de montagem M8x1, classe A, 100 Ω, diâmetro de 6 mm, 150
mm de comprimento, conector macho M12.
PR-25CUE-3-100-A-M4.5-M150-M12, bainha reta com rosca de montagem M8x1, classe A, 100 Ω, diâmetro de 4,5mm", 150mm de
comprimento, conector macho M12.
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Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site
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Temperatura
Sonda RTD para temperatura do ar
com conexão M12
Diâmetro de
19⁄16"

Série PR-25AP
ACCURACY
EXATIDÃO
IEC
IECCLASSE
CLASS
(±0.15º
C a@0º0ºC)
C)
(±0.15ºC

A

0,66
polegadas
de diâmetro
Sextavado

⁄16

9
1

mp
ri
± 1 so men
⁄8 a nd to
c
± 1 om té a
da
⁄4 1 pr 12
2" im " de
e s ent
up o
eri
or

PR-25AP-A-0600-0-M12,
em tamanho inferior ao
real.

Co

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/pr-25ap

⁄4" NPT

Diâmetro de
1⁄ "
4

PR-25AP-A-0600-1/4-M12, em
tamanho inferior ao real.

Detalhe da ponta da
sonda PR-25AP

l RTD Pt100 com exatidão classe A
padrão (disponibilidade de opções
com maior exatidão)
l Sonda e invólucro em aço inox 316L
com orifícios de ventilação em torno
do elemento
l Variação de temperatura: -100° C a
250° C (-148° F a 500° F)
l Conector com plugue M12 código A,
de 4 pinos para facilitar a instalação
l Com ou sem rosca de montagem
NPT
l A sonda suporta pressão diferencial
de 400 psi (27,6 bar) entre o fluxo de
ar e condições ambientais

Peça pelo telefone

Esse sensor combina os benefícios de
nossos sensores RTD de medição de
ar ultra-precisos com a conveniência
de nossos sensores RTD PR-21 com
conectores M12. O design da sonda
inclui uma bainha perfurada sobre o
elemento sensor, protegendo-o contra
detritos, mas permitindo que o fluxo de
ar chegue ao elemento diretamente.
O resultado é um sensor capaz de
fornecer medições de temperatura
precisas e rápidas.
A OMEGA também oferece uma ampla
variedade de conexões de compressão,
cabos de extensão e instrumentos
de medição e controle, o que permite
personalizar o sistema completamente,
de modo a atender suas necessidades
da melhor forma possível.

0800-773-2874

PINO#3
PIN #3

PINO#2
PIN #2

ORIFÍCIO
KEYWAY
PIN #4
PINO#4

PINO#1
PIN
#1

PIN
#1
PINO#1
PIN
#2
PINO#2

PIN
#1
PINO#1
PIN
#4
PINO#4

PIN
#3
PINO#3
PIN
#4
PINO#4

PIN
#2
PINO#2
PIN
#3
PINO#3

EUROPEAN
OPÇÃO
DE FIAÇÃO
EUROPEIA
#2
WIRING OPTION
#2 OPÇÃO
WIRINGDEOPTION
FIAÇÃO#1
#1

ou compre pelo site

br.omega.com
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Temperatura
Sensor RTD métrico com conector
M12 para controle de processos,
testes e medições
Série PR-21

Conector M12 de 4 pinos

ACCURACY
EXATIDÃO
IEC
IECCLASSE
CLASS
(±0.15º
C a@0º0ºC)
C)
(±0.15ºC

Rosca de montagem

A

PR-21B-3-100-A-1/4-0600-M12-1.
l Invólucro completamente soldado em aço inoxidável 316L
l Intervalo de temperatura: -50° C a 250° C (-58° F a 482° F)
para terminação do sensor, máximo de 85° C (185º F) no
conector
l Disponível com ou sem rosca de montagem
(roscas disponíveis: 1⁄4", 3⁄8" and 1⁄2" NPT)
l RTD com elementos de platina de 4 fios classe A, Pt100 ou
Pt1000, conforme a norma IEC60751
l Conector integral M12 de 4 pinos de fácil conexão
l Tempo de resposta rápido (3,5 segundos ou inferior a 63%
de resposta na água)
l Diâmetro padrão de 1⁄4", com diâmetro opcional de 1⁄8"
Comprimento
disponível
da sonda
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/pr-21

Comprimento
da sonda
PR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1.

PINO#3
PIN
#3

Ref. 1,1"

PIN
#2
PINO#2

Ref, 0,5"
ORIFÍCIO
KEYWAY

Cabo de extensão
M12C-SIL-4R-F-1.5, vendido
separadamente.
Para detalhes, visite
nosso site.

PINO#4
PIN
#4

PR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1
PR-21B-3-100-A-1/4-0600-M12-1
PR-21C-3-100-A-1/4-0600-M12-1
PR-21D-3-100-A-1/4-0600-M12-1
PR-21A-3-1000-A-1/4-0600-M12-1
PR-21B-3-1000-A-1/4-0600-M12-1
PR-21C-3-1000-A-1/4-0600-M12-1
PR-21D-3-1000-A-1/4-0600-M12-1

Elemento

PINO#1
PIN
#1
PINO#2
PIN
#2

PINO#1
PIN
#1
PINO#4
PIN
#4

PINO#3
PIN
#3
PIN
#4
PINO#4

PIN
#2
PINO#2
PINO#3
PIN
#3

EUROPEAN
OPÇÃO
DE FIAÇÃO
OPÇÃO DE FIAÇÃO #1
EUROPEIA
#2
WIRING OPTION
#2 WIRING
OPTION #1

Diâmetro da
sonda

Padrão
Código do produto

PINO#1
PIN
#1

Comprimento (polegadas) Rosca de montagem

Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt100, Classe A
Pt1000, Classe A
Pt1000, Classe A
Pt1000, Classe A
Pt1000, Classe A

6.00		
6.00		
6.00		
6.00		
6.00		
6.00		
6.00		
6.00		

Nenhuma
1
⁄2 NPT
3
⁄8 NPT
1
⁄4 NPT
Nenhuma
1
⁄2 NPT
3
⁄8 NPT
1
⁄4 NPT

Para comprimentos diferentes de 6”, troque "0600" no número do modelo conforme o comprimento
necessário sob custo adicional (exemplo: 9" = 0900, 4½" = 0450).
Para sondas com 1⁄8" de diâmetro, troque "1/4" no número do modelo por "1/8", sem qualquer custo adicional.
Modelo de pedido: PR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1, sonda de ¼" de diâmetro, 6" de comprimento com Pt100, elemento classe A, sem
rosca de montagem, com conector M12.
PR-21D-3-100-A-1/4-0600-M12-1, sonda de ¼" de diâmetro, 6" de comprimento com Pt100, elemento classe A, rosca de montagem ¼ NPT
com conector M12.
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Temperatura
Transmissores de temperatura RTD em aço inoxidável com conector M12
Série M12TXSS

M12TXSS-PT100-13MM-1/8NPT.

l Transmissor programável
l Conexão M12
l Saída de 4 a 20 mA
l -50 a 120° C (-58 a 248° F)
O sensor RTD de 100Ω com transmissor
integrado é programável por um
computador. O kit de configuração
necessário para a programação possui
código M12TX-CONFIG. Esta sonda
exclusiva é ideal para áreas com espaço
limitado, onde não cabem as conexões
tradicionais dos cabeçotes. O design
com rosca para o conector M12 oferece
uma conexão industrial segura.

Ambos os modelos são mostrados no
tamanho real.

M12TXSS-PT100-24MM-1/8NPT.
Dimensões: mm (polegadas)
ø = diâmetro

17
M12x1

(0.94)
13 (0.51)
(0,51)and
e 2424(0,94)

Ø16
(0.63)

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/m12txss

G¹⁄8"
Ø3
(0.01)

64.5 (2.5)

87,5
(3,44)and
e 98,5
87.5 (3.44)
98.5(3,87)
(3.87)

Transmissores de temperatura RTD compactos e programáveis com conexão M12
Power Supply +
(brown)

M12 4-pin male

2

1

3

Série M12TXC

4
Power Supply (blue)

out

Rload

M12TXC-PT100-3MM-13MM-1/8NPT.

120
100
80

M12TXC-PT100-3MM-24MM-1/8NPT.

50

80 Tenv.
(°C)

50 (1.96)

1/8
NPT

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/m12txc

Peça pelo telefone

25

Ø3
(0.11)

M12x1

O sensor RTD de 100Ω com transmissor
integrado e rosca 1⁄8" NPT é programável
por um computador. O kit de configuração
necessário para a programação possui código
M12TX-CONFIG. Esta sonda exclusiva
é ideal para áreas com espaço limitado,
onde não cabem as conexões tradicionais
dos cabeçotes. O design com rosca para o
conector M12 oferece uma conexão industrial
segura.

Ambos os
modelos são
mostrados no
tamanho real.

Tmax.
(°C)

l Conexão M12
l Saída de 4 a 20 mA
l -50 a 120° C (-58 a 248° F)

0800-773-2874

13 ou
or 24
13
24
(0.5 ou
or 0,94)
0.94)
(0,5

14

Ø15
(0.6)

Dimensões: mm (polegadas)
ø = diâmetro

ou compre pelo site

br.omega.com
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RTDs
Use o Buscador de Produtos no Website da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!

Selecione por:

1° passo: Na home page da OMEGA, selecione a
opção "Buscador" no menu principal e clique em
"Mais" no menu suspenso.

SELECIONE POR:
Qualquer um
Uso geral
Desconexão rápida
Montagem em superfície
Montagem com parafuso
Sondas para extrusoras
Sensores de ar
Ultra-precisão
Tampão de tubo
Conjunto de elemento e fiação
Hermeticamente selado
Sensores de resposta rápida
Elementos
Comprimento industrial fixo
Industrial operado por mola
Sanitário
Função especial
Sondas com manopla

TOLERÂNCIA

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione por"
para restringir suas escolhas conforme sua necessidade.

Qualquer uma
Ultra-precisão
(entre 0,15° C e 0,03° C a 0° C)

Passo 4: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

TAMBÉM DISPONÍVEL!
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RTDs

Compare

Compare

Compare

CF

Série PRS-M12

Série DTG-RTD100

Mais informações
Sensor RTD sanitário com
aprovação 3A equipado com
conector M12 para uso em
aplicações de limpeza tipo circuito
fechado sanitário ou higiênico (CIP)

Mais informações
Termopares para extrusoras – estilo
de compressão com cabo de aço
inoxidável

Série K

P-L

Mais informações
Elementos de platina para RTD
com fio enrolado em núcleo
cerâmico – classe B

Série PR-21
Mais informações
Sensor RTD PT1000 com
conector M12

PRTF-10
Mais informações
Sonda RTD de uso geral para
aplicações industriais

Peça pelo telefone

Série PR-23

Mais informações
Sensores RTD de alta precisão
com elemento exposto

Mais informações
Sondas RTD de platina com
conector miniatura de 3 pinos

0800-773-2874

Mais informações
Sondas RTD PT100 com
conectores moldados M8

PRMAG

Série PR-24
Mais informações
Sensores de temperatura RTD
com conectores Micro-DIN

PRTF-17

Mais informações
Termômetro RTD digital com
invólucro NEMA 4

Mais informações
Sensores RTD magnéticos

PRTF-18
Mais informações
Sensores RTD de platina
com cabeçotes de proteção
industrial

ou compre pelo site

Compare

Série F3000 (5 unidades por pacote)
Mais informações
Elementos classe B de película
fina DIN OMEGA™

PR-16
Mais informações
Sonda para solo com manopla

PRS-NB9W
Mais informações
Sensores sanitários RTD com
aprovação 3A equipados com
conexão de polipropileno ou
aço inox

PRTFCU
Mais informações
Sensores RTD com película
fina e ponta de cobre

br.omega.com
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Temperatura
Sondas RTD sanitárias
Robustas, com conector M12
Série PRS-H-M12

®

ão fácil
Instalaçida em
p
e rá echados
sf
circuito processos
e
(CIP) itários
san

Adaptador com conector
M12 de 4 pinos.

74-05

l Design robusto com haste escalonada, oferecendo
resistência extra
l Conexão-padrão Tri-Grip™, 11⁄2", 16 AMP (compatível
com braçaceira Tri-Clamp®)
l Conector-padrão macho M12 de 4 fios
l Superfícies úmidas em aço inox 316L com acabamento
de 32 μin ou superior
l Elemento padrão classe A Pt100 de 4 fios
l Intervalo de temperatura de -50° C a 200º C (-58° F a
392º F)
Opções
l Estilos de conexão
l Comprimento da sonda
l Elementos RTD

Tampa de aço inox
316 L de 11⁄2",
16 AMP, com
conexãoTri-GripTM

PRS-3-100-A-H-0300-D1-M12,
mostrado em tamanho real.

Comprimento de
sonda

or com
Flange do sens3⁄4 a 4",
de
s
ho
taman
esso com
flange de proc GripTM
conexão Tri-

Diâmetro de 3⁄8"

Acabam
e
de 32 μ nto
in
11⁄4"

Diâmetro de 3⁄16"

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/prs-3-100-m12

Cabo de conexão
M12C-PVC-4S-F-5 vendido
separadamente.
Visite nossa
página para obter
informações sobre
cabos de extensão
opcionais.

Opções
d
para tra isponíveis
nsm
com M1 issor
2

As sondas RTD da série PRS-H-M12 da OMEGA™
são disponibilizadas em comprimentos padrão que
variam de 3 a 6 polegadas, com um elemento classe
A Pt100 de 4 fios (100 ±0.06 Ω a 0°C) compatível
com instrumentação RTD de 3 fios. Essas sondas
robustas têm 3⁄8" de diâmetro, reduzida para 3⁄16"
na ponta, proporcionando uma resposta rápida e
maior resistência. As características incluem uma
conexão do tipo Tri-Grip™ de 11⁄2", 16 AMP e uma
terminação com conector macho M12 de 4 fios.
Consulte o setor de vendas para conhecer as opções
disponíveis, incluindo tipos de elementos e curvaturas,
comprimentos de sonda e os estilos de conexão
sanitária.

Sensores com conector M12

1

2

				
Código do produto
Tipo de fio condutor
Ω a 0°C
PRS-3-100-A-H-0300-D1-M12

4 fios		

PRS-3-100-A-H-0400-D1-M12

4 fios		

100

PRS-3-100-A-H-0500-D1-M12

4 fios		

100

PRS-3-100-A-H-0600-D1-M12

4 fios		

100

3

100

4

Diâmetro da
bainha

Comprimento
da sonda

3

⁄8"
⁄8"
3⁄ "
8
3⁄ "
8

3"

3

4"
5"
6"

Visite nossa página para obter informações sobre os cabos da série M12C com conectores M12.
Nota: Consulte o setor de vendas para conhecer as opções disponíveis, incluindo tipos de elementos e curvaturas, comprimentos das sondas
e tipos de conexões sanitárias.
Modelo de pedido: PRS-3-100-A-H-0300-D1-M12, sensor RTD Pt100 de 4 fios (exatidão de100 Ω a 0° C, Classe A), conexão Tri-Grip™ de
11⁄2", 16 AMP, 3” de comprimento, sonda robusta, conector macho M12.
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Temperatura
Sondas de termistor
Temperatura alta de 200º C (392º F)
com conexões M12

TH-22B-2252-1/4-0600-M12.

Conector de 4 pinos M12

Série TH-22

Opcional

Rosca de montagem

l Uso contínuo máximo, 200° C (392° F) [250° C (482° F) para
uso de curto prazo] para sonda e conector
l Excelente estabilidade no longo prazo
l Tolerância: ±0,2° C de 0° C a 70° C (32° F a 158° F)
l Disponível com resistências de 2252, 3K, 5K e 10K Ω a 25° C
(77° F)
As sondas de termistor da série TH-22 são construídas
com elementos encapsulados em vidro série 55.000,
proporcionando uma excelente estabilidade e exatidão.
O projeto do conector inclui um inserto de LCP com pinos
de cobre niquelado para aplicações de alta temperatura,
a 200° C (392° F).
Com uma variação contínua e máxima de temperatura,
entre -80° C e 200° C (-112° F e 392° F), e funcionamento
intermitente a 250° C (482° F), estes sensores podem
Comprimento
ser usados em aplicações de sensores de termistor
da sonda
revestidos com epóxi, antes inacessíveis.

Ambos os
modelos
mostrados em
tamanho menor
que o real.
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/th-22

Comprimento
da sonda

As sondas podem ser encomendadas com qualquer
comprimento, mas recomendamos uma profundidade de
imersão mínima de 1,5". Sondas curtas correm o risco de
erro devido aos efeitos de condução da haste.

TH-22A-2252-1/4-0600-M12

Especificações

Variação de temperatura: -50 a 200° C (-58 a 392° F)
Sensor de termistor: consulte a Tabela 1 (disponível
online)
Corrente de operação: 12 microamperes
Resistência do isolamento:
mínimo de 100 MΩ a 100 VCC
em temperatura ambiente
Tempo de resposta: cerca de
7 segundos (50%), 8 segundos (63,2%),
14 segundos (90%) em fluxo de água
a 0,91 m (3') por segundo.
Materiais externos: bainha e invólucro de
Diâmetro da
de aço inox 316L, exceto inserto do conector
sonda
Classificação IP: conector IP67 instalado
Características da resistência x temperatura
A equação de Steinhart-Hart se tornou o método geralmente
aceito para especificar a relação resistência-temperatura
para termistores. A equação para temperatura em função da
resistência é a seguinte:
⁄T = A + B [Ln(R)] + C [Ln(R)]3

1

Onde: A, B e C são constantes derivadas de três pontos de
teste de temperatura.
R = Resistência dos termistores em Ω
T = Temperatura em Kelvins K (°C + 273,15)

Peça pelo telefone

0800-773-2874

Ref. 1,1"
Ref. 0,5"

Cabo de extensão
M12C-SIL-4R-F-1.5, vendido
separadamente. Para
detalhes, visite nosso
site.

Para determinar a resistência do termistor em determinado
ponto de temperatura específico, usamos a seguinte equação:
R = e (beta-(alfa/2))1/3 – ((beta+(alfa/2))1/3
onde:
alfa = ((A-(1/T))/C)
beta = SQRT(((B/(3C))3)+(alfa2/4))
As constantes A, B e C para cada uma de nossas escolhas
de termistor podem ser encontradas na Tabela 1. Ao usar
essas constantes nas equações acima, é possível determinar
a temperatura do termistor com base em sua resistência ou
determinar a resistência de um termistor em determinada
temperatura.

ou compre pelo site

br.omega.com
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Medição por infravermelho
Selecione por:

Use o Buscador de Produtos no Website da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!
1° passo: Na home page da OMEGA, selecione a
opção "Buscador" no menu principal e clique em
"Mais" no menu suspenso.

ESTILO
Qualquer
De bolso
Portátil
Montagem fixa
Imagem térmica

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

INTERVALO DE TEMPERATURA
Qualquer
Congelamento: Abaixo de 0° C
Moderada: 0° C a 1000° C
Alta: Acima de 1000° C

TEMPO DE RESPOSTA
Qualquer um
<10 mseg. (0,01 segundos)
<100 mseg. (0,1 segundos)
<500 mseg. (0,5 segundos)
≥500 mseg. (Mais do que 0,5 segundos)

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Qualquer
Alternância entre °F/°C
Sem fio
Multímetro incluído
Termômetro incluído
Saída analógica
CE
Alarme selecionável pelo usuário
Montagem em tripé
Saída RS232 para PC
Saída USB para PC
Tela com luz de fundo
Entrada para termopar
Saída para PC

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
Passo 4: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprá-lo.

TAMBÉM DISPONÍVEL!
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Medição por infravermelho

IR-USB

HHM-EX830
Mais informações
Medidor tipo alicate
1000A com termômetro
infravermelho

OM-CP-IRTC101A

Mais informações
Sensor de temperatura
infravermelho com interface
USB

OS-MINI212-D-MA

OS-FS
Mais informações
Termômetro digital
infravermelho OMEGAETTE®

Mais informações
Registrador de dados com
termopar infravermelho

OS-VIR50

Mais informações
Sensor em miniatura
infravermelho de temperatura
com opção de cabeçote
sensor de temperaturas altas
e tela de toque

Mais informações
Termômetro digital
infravermelho com vídeo

Série OS-88000 e OS-98000
Mais informações
Termopares portáteis
infravermelhos nos estilos
rolete, giratório e de ângulo
reto

OS1327D
Mais informações
Termômetro infravermelho
com interface USB

Saída
para
sensor
tipo K

OS152-HT

Mais informações
Termopares Infravermelhos

Série OS530 E

Série OS4000
Mais informações
Transmissor infravermelho
de fibra óptica industrial de
alta velocidade

Peça pelo telefone

Série OS35

Série OS36

Mais informações
Sensor/transmissor de
temperatura infravermelho
sem contato compacto com
tela

Série OS950

Mais informações
Termômetro infravermelho
de alto desempenho

0800-773-2874

Mais informações
Sensores infravermelhos de
temperatura inteligentes

Mais informações
Scanner infravermelho
digital com rastreabilidade
certificada pelo NIST

ou compre pelo site

Série OS36SM
Mais informações
Termopares infravermelhos
subminiatura

OSM101
Mais informações
Módulo conversor sem
contato de infravermelho
para analógico

br.omega.com
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Temperatura
Sensor de temperatura em miniatura infravermelho
com opção de cabeçote sensor de temperaturas altas e tela de toque
Série OS-MINI

Opcional

Modelos somente com tela
l Cabeçote sensor em miniatura e
módulo eletrônico configurável
l Alteração na cor da tela indica modo
de alarme
l Registro de dados em cartão 		
MicroSD nos modelos com tela de
toque
l Saídas de 4 a 20 mA ou RS485
Modbus™
l Relé de alarme, saídas de 24 V CC –
não exige amplificador trip
l Leituras máxima, mínima, média e
instantânea, fixação de leitura de
pontos altos ou baixos, compensação
de energia refletida
Tela de toque
para indicação e
configuração de
temperatura

Recursos padrão para modelos com ou
sem tela
l O cabeçote sensor de temperatura
ambiente alta suporta até 180° C
(356° F) sem esfriar
l Emissividade ajustável – Adequado
para uma ampla gama de materiais,
tais como papel, plástico, alimentos,
superfícies pintadas e muitos outros.
l Faixas de temperatura de -20° C a
1000° C (-4° F a 1832° F)
l Resistência à interferência do
movimento do cabo do cabeçotesensor – ideal para montagem em
braços de robôs
l Suportes de montagem opcionais,
colar de purga de ar, mira a laser e
janela de proteção
l Cabeçote sensor selado IP65

Para mais detalhes visite o
website br.omega.com/os-mini

comprimentos que variam de 1 a 30 m
(3.3 x 98’).

O novo pirômetro infravermelho Omega™
é repleto de novos recursos. Seu cabeçote
sensor miniatura mede apenas 18 x 45
mm (0.71 x 1.8"), o que o torna ideal
para espaços apertados. A versão para
temperatura ambiente alta é capaz de
suportar temperaturas de até 180° C (356°
F) sem resfriamento da água ou do ar,
permitindo uma significativa economia de
energia e no custo. Fabricado em aço inox
316L e selado conforme a norma IP65, o
cabeçote sensor é ideal para aplicações
farmacêuticas e alimentícias, dentre
muitas outras. Uma ampla gama de fibras
ópticas permite que o dispositivo foque
alvos grandes ou pequenos, a distâncias
longas ou curtas.
O cabo de interligação especial de
baixo ruído é resistente à interferência
causada pelo movimento, o que torna o
cabeçote sensor ideal para instalação em
braços de robôs. Pode ser fornecido em

52

Peça pelo telefone

OS-MINI302-DMA, mostrado em
tamanho menor do
que o real.

O módulo eletrônico também é
disponibilizado com várias opções
diferentes: a interface da tela de toque
com luz de fundo oferece uma exibição
grande e clara da temperatura em formato
digital, além de um gráfico que mostra o
histórico da temperatura medida. Também
permite total configuração do sensor,
incluindo ajuste da faixa de temperatura
entre -20° C e 1000º C (-4° C e 1832º
F), filtragem ajustável, processamento
com fixação de leitura de pontos altos
ou baixos, ajuste de emissividade e
compensação de energia refletida.

Especificações

Alcance máximo de temperatura
(modelos com tela de toque):
1020° C (1868° F)
Alcance mínimo de temperatura
(modelos com tela de toque):
100°C (212°F)
Saída: 4 a 20 mA ou RS485 MODBUS
Exatidão: ± 1°C ou 1%, o que for maior
Repetibilidade: ± 0,5°C ou 0,5%, o que
for maior
Faixa de ajuste da emissividade:
0,20 a 1,00
Método de ajuste da emissividade:

0800-773-2874

Equipado com
cabeçote sensor
em miniatura

Modelos MA: Via duas chaves
rotativas na caixa de dispositivos
eletrônicos
Modelos com tela MODBUS:
Via RS485; via tela de toque
Tempo de resposta, t90: 240 ms
(90% de resposta)
Faixa espectral: 8 a 14 μm
Tensão de alimentação: 24 V CC ± 5%
Consumo máximo de corrente: 100 mA
Impedância de loop máxima (modelos
MA e MA-R-D):
900 Ω (saíde de 4 a 20 mA)
Relés de alarme (modelos MA-R-D e
CR-R-D): 2 relés de alarme de mudança
unipolares de 24 V CC, 1 A, isolados 500
V CC
Comprimento do cabo (cabeçote
sensor para módulo eletrônico): 1 m
(3,3’) (padrão), até 30 m (98,4’) (opcional)
Temperatura ambiente (cabeçote
sensor): 0 a 60°C (32 a 140°F)

ou compre pelo site
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Temperatura
Termômetro infravermelho portátil de alto desempenho OMEGASCOPE™ com
vários recursos – disponível nova opção de medição a distância!
Série OS533E

Opcional

TM

l Design robusto de alto desempenho
l Mira a laser integrada e
intercambiável entre ponto e padrões
circulares
l Laser intermitente
ou contínuo
l Nova série inclui modelos de alto
desempenho, uso geral, foco próximo
e de alta resolução
l Modelos disponíveis com faixas de
temperatura entre -23° C e 871° C
(-10° F e 1600° F)
l Emissividade ajustável de 0,1 a 1,00
em graduações de 0,01
l Modelos OS532E, OS533E e
OS534E equipados com sonda
de superfície tipo K de 6" de
comprimento
l Opção de medição a distância –
montagem em campo ou integrada
[de 0,9 a 9 m (3 a 30’)
l Tela LCD com luz de fundo
l Tela digital dupla indica a
temperatura atual, bem como
mínima, máxima, média ou
diferencial
l Alternância entre °C/°F
Cabo retrátil, expande
até 1,2 m (4').
l Saída analógica padrão
de 1 mV/°
l Modelos com saída RS232
Inclui 4 pilhas AA de
incluem software GRATUITO
lítio.
Windows® para registro de dados
l Alarmes sonoros e visíveis
l Montagem com tripé integrado
l Entrada para termopar tipo K 		
disponível
Mostrado com SPHT-K-6,
l Armazenagem de dados de
sonda de superfície tipo
temperatura disponível no OS534E
K de 6” de comprimento
(até 800 pontos de dados)
incluída.
l Trava eletrônica do gatilho
l Recuperação da última temperatura
ATENÇÃO!
produto
não
CAUTION!– Este
– This
product
éisdestinado
para uso
not intended
formédico
medical
ou
emorseres
use
usehumanos.
on humans

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

Para mais detalhes, visite
o website br.omega.com/
os532e_os533e_os534e

br.omega.com
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Temperatura
Sensor/transmissor em miniatura infravermelho de temperatura sem contato
Série OS136

Opcional

Transmissor/sensor em
miniatura de aço inox
OS136, com invólucro
NEMA 4 em tamanho real.

O modelo OS136 de sensor/
transmissor infravermelho em
miniatura de alto desempenho da
OMEGA™ possui um invólucro de
aço inox NEMA 4 (IP66) de 19
mm (¾") de diâmetro externo por
89 mm (3,5") de comprimento.
Esse transmissor é ideal para
medir temperaturas em ambientes
confinados, difíceis de alcançar ou
inóspitos. O OS136 é equipado com
um cabo blindado de 1,8 m (6') para
conexões de alimentação e saídas.
Os modelos possuem saídas de
padrão industrial que oferecem uma
ligação direta para qualquer medidor,
controlador, registrador de dados,
registrador, placa de computador
e CLP. A emissividade fixa de 0,95
permite uma medição rápida e fácil,
dispensando qualquer tipo de ajuste
durante a instalação e o uso.
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Peça pelo telefone

DIÂMETRO DO PONTO* (POLEGADA)

(INCH)

DISTÂNCIA: SENSOR AO OBJETO (POLEGADAS)
(INCH)

DIÂMETRO DO PONTO* (CM)

l Duas faixas de temperatura
disponíveis:
OS136-1: -18 a 202° C
(0 a 400° F)
OS136-2: 149 a 538° C
(300 a 1000° F)
l Sensor e transmissor combinados
l Protegido por um invólucro de aço
inox de 19 mm (¾") de DE por 89 mm
(3.5") de comprimento
l Campo visual óptico: 6 para 1
l Emissividade fixa de 0,95
l Invólucro NEMA 4 (IP66)
l Saídas analógicas disponíveis: 4 a 20
mA, 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC, termopar
tipo K, 10 mV/grau
l Medições rápidas e exatas

Cada unidade inclui duas porcas sextavadas de
montagem, cabo blindado de 1,8 m (6') e manual
de operação.

DISTÂNCIA: SENSOR AO OBJETO (CM)
*DIÂMETRO DO PONTO MEDIDO A 90% DE ENERGIA

Especificações

Faixa de temperatura:
OS136-1: -18° C a 202° C (0° C a
400° F)
OS136-2: 149° C a 538° C (300 a 		
1000° F)
Exatidão a temperatura ambiente de
22° C (72° F):
OS136-1: 3% da leitura ou 4,4º C (8º
F), o que for maior
OS136-2: 3% da leitura ou 5,5° C (10°
F), o que for maior, de 185° C a 510° C
(365° F a 950° F)
Repetibilidade: 1% da leitura
Campo visual óptico: 6 para 1
(distância até o ponto)
Resposta espectral: 5 a 14 microns
Tempo de resposta: 150 mseg, 0% a
63% do valor final
Emissividade: Fixa a 0,95
Saída analógica:

0800-773-2874

MA: 4 a 20 mA
V1: 0 a 5 Vcc
V2: 0 a 10 Vcc
K: Termopar tipo K, compensado
MVC: 10 mV/°C
MVF: 10 mV/°F
Requisitos de carga para saída:
Carga mínima (0 a 5 Vcc): 1 kΩ
Carga mínima (0 a 10 Vcc): 2 kΩ
Carga máxima (4 a 20 mA):
Fonte de alimentação (4/ 20 mA)
Carga mínima (10 mV/Deg): 10 kΩ
Carga mínima (K T/C): 100 kΩ
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/os136

ou compre pelo site

br.omega.com

Temperatura
Sensor/transmissor de temperatura infravermelho sem contato compacto

OS137, em
tamanho inferior
ao real.

Série OS137

Invólucro compacto NEMA
4 de aço inox

Opcional

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/os137

DISTÂNCIA: SENSOR AO OBJETO (POLEGADAS)
(INCH)

5.3

4.1
2.9
1.7
0.65'' @ 0''
10:1

DIÂMETRO DO PONTO* (CM)

O sensor/transmissor infravermelho industrial
compacto de alto desempenho OS137 da OMEGA™
oferece uma série de recursos e opções acomodados
em um pequeno invólucro de aço inox. As
características padrão incluem emissividade ajustável,
campo visual óptico de 10 para 1, regulagem para
ponto de ajuste de alarme e saída de tensão para
relés externos, bem como seis saídas analógicas
pré-selecionadas que podem facilmente ser ligadas a
qualquer medidor, controlador, registrador de dados,
registrador, placa de computador e CLP. A unidade
vem com duas porcas sextavadas, cabo blindado de
1,8 m (6') para conexões de alimentação e saída,
além do manual de operação.

DIÂMETRO DO PONTO*
(POLEGADA)
(INCH)

l Três faixas de temperatura disponíveis:
OS137-1: 0° C a 100° C (32° F a 212°F)
OS137-2: -18° C a 260° C (0° F a 500°F)
OS137-3: -18° C a 538° C (0° F to 1000°F)
l Sensor e transmissor combinados
l Emissividade ajustável
l Ajuste de alarme e saída regulável
l Envolto em um invólucro de aço inox NEMA 4 (IP65) com
25 mm (1,0") de diâmetro externo por 127 mm (5,0") de
comprimento
l Campo visual óptico: 10 para 1
l Saídas para termopares disponíveis nas seguintes
opções: 4 a 20 mA, 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC, 10 mV/Deg e
tipo K

1.6 cm @ 0
3.0
5.0

7.0
9.0

11.0

13.0

DISTÂNCIA: SENSOR AO OBJETO (CM)
*DIÂMETRO DO PONTO MEDIDO A 90% DE ENERGIA

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Temperatura
Sensor/transmissor de temperatura em miniatura por infravermelho,
industrial, sem contato, com opção de tela LED integrada
Série OS100E

Opcional

Porta de alívio
de tensão para
fios condutores
de alimentação
e saída.

l Variação da temperatura: 18° C a 538° C (0° F a 1000° F)
l Emissividade ajustável de 0,10 a 1,0
l Leituras rápidas, exatas e com repetição

OS102E-MV, em tamanho
inferior ao real.

l Modelos de saída analógica para termopar tipo K,
0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC, 4 a 20 mA, ou 1 mV/Deg
l Alternância entre °C/°F

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/os101e

l Modelo com tela LED disponível
l Invólucro robusto, industrial, com cabeçote sensor
remoto
l Saída de alarme alto ou baixo, ajustável pelo usuário
l Interface para computador padrão em todos os
modelos
l Software para exibição de temperatura em tempo
real e aquisição de dados OS100-SOFT
l Invólucro de alumínio classificação NEMA 4 (IP65)
l Disponibilidade de modelos com cabeçote sensor de alta
temperatura

Os transmissores infravermelhos da série OMEGA™ OS100E consistem
de um cabeçote sensor infravermelho com montagem remota conectado
a um condicionador de sinais de alto desempenho que funciona com um
microprocessador. O cabeçote em miniatura é ideal para medir a temperatura em
espaços confinados, difíceis de alcançar, bem como em ambientes inóspitos. O
cabeçote sensor é conectado ao invólucro principal dos dispositivos eletrônicos
por meio de um cabo blindado de 1,8 m (6'). Os eletrônicos principais do
condicionador de sinais são montados dentro de um invólucro robusto NEMA 4
(IP65) de alumínio fundido.

Termômetro digital infravermelho com vídeo
OS-VIR50
OS-VIR50, em tamanho
inferior ao real.
Opcional

l O laser duplo indica a distância de medição ideal, onde os
dois pontos de laser convergem para um alvo de 25,4 mm (1")
l Tempo de resposta rápido de 150 milissegundos
l Gráfico de barras colorido LED para visualizar tendências
l Entrada para termopar tipo K
l Medição da temperatura do ar e umidade relativa
l A emissividade ajustável aumenta a exatidão da medição para
diferentes superfícies
l Pontos de ajuste alto/baixo reguláveis com alertas sonoros
l Funções MÁX/MÍN/MÉDIA/DIF
l Função trava de gatilho para leituras contínuas
l Interface USB

Completo, com Cartão
microSD, sonda com
fio soldado tipo K, cabo
USB, bateria recarregável
de 3,7 V, bolsa para
transporte e manual de
operação.

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/os-vir50

ATENÇÃO!
Este product
produto
CAUTION! – –This
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EVITE EXPOSIÇÃO
RADIAÇÃO LASER É
EMITIDA A PARTIR
DESSA ABERTURA

O termômetro infravermelho com vídeo OS-VIR50 é capaz
de medir temperaturas sem contato (infravermelho) e com
contato (termopar). A câmera integrada oferece a função de
imagem estacionária e de captura de vídeo para documentar
os locais de medição. O medidor inclui uma entrada para
microcartão SD para descarregar as imagens e o vídeo.

ATENÇÃO
RADIAÇÃO LASER – NÃO OLHE PARA O RAIO NEM VISUALIZE
DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS
PRODUTO LASER COM SAÍDA MÁXIMA
< 1mW, COMPRIMENTO DE ONDA DE 675 nm
675 nm II (2)
CLASSE

ou compre pelo site

br.omega.com

Temperatura
Termômetro infravermelho profissional com
campo visual 50:1 e montagem magnética
Série OS425
Sonda de
superfície tipo K
de 6" SPHT-K-6.

ATENÇÃO!
produto
não
CAUTION! ––Este
This
product
tem
como
objetivo ofor
usomedical
médico
is not
intended
ou
emor
seres
use
usehumanos.
on humans
EVITE EXPOSIÇÃO
RADIAÇÃO LASER É
EMITIDA A PARTIR
DESSA ABERTURA

l Intervalo de medição: OS425-LS: -60° C a 1000° C (-76° F a
1832° F), OS425HT-LS: -60° C a 1500° C (-76° F a 2732° F)
l Montagem magnética giratória
l Campo visual 50:1
l Entrada para termopar tipo K
l Emissividade ajustável
l Tela com luz de fundo
l Mira a laser em círculo
l Mensagens de erro na tela LCD
l Modos: Média, diferencial, alarme alto/baixo, máx./mín., alarme
l Luz LED branca
l Opção de seleção entre °C/°F

OS425-LS.

ATENÇÃO
RADIAÇÃO LASER – NÃO OLHE PARA O RAIO NEM VISUALIZE
DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS
PRODUTO LASER COM SAÍDA MÁXIMA
< 1mW, COMPRIMENTO DE ONDA DE 675
nm CLASSE II (2)

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/os425-ls

Código do produto		

Descrição

OS425-LS		

Termômetro infravermelho profissional 50:1 com montagem magnética

OS425HT-LS		

Termômetro infravermelho para temperatura extra alta

SPHT-K-6		

Sonda de superfície tipo K de 6 polegadas

Completo, com montagem magnética giratória, duas pilhas alcalinas "AAA", termopar tipo K, bolsa para transporte e manual de operação.

Sistema de medição e controle de temperatura
por infravermelho iR2 SUPERMETER™, com fibra
óptica e relação de duas cores e desempenho
superior
Série iR2C

Opcional

l 300° C até 3000° C (572° F a 5432° F)
l Alta qualidade
l Disponível para Ethernet e RS232/485
l Controle PID com autoajuste completo
l Mira a laser de lente exclusiva embutida
l Alta exatidão
l Operação com uma ou duas cores
l Conjunto de cabo de fibra óptica substituível em
campo
l Internet integrada em todos os modelos
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/ir2

Peça pelo telefone

0800-773-2874

Sonda IR,
com cabo de
1 m (3’), sem
custo extra.

ou compre pelo site

Invólucro de
alumínio fundido
do iR2C, em
tamanho inferior
ao real.

br.omega.com
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Resistências elétricas
Selecione por:
MEIO AQUECIDO
Qualquer
Ar ou gases
Líquidos ou soluções
Óleo
Aquecimento de tubos
Aquecimento de sólidos ou superfícies
Água

Use o Buscador de Produtos no Website da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!
1° passo: Na home page da OMEGA, selecione a
opção "Buscador" no menu principal e clique em
"Mais" no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

TIPO DE AQUECEDOR
Qualquer
Tira
Anel
Corda e cabo
Cartucho
Tubular
Banda
Imersão
Circulação
Ar de processo e duto
Radiante
Conforto
Flexível
Bolsa
Tambor

TIPO
Qualquer
Óleo leve
Óleo médio
Óleo pesado
Fundo de tanques
Ar ou gases
Proteção contra congelamento
Água limpa
Água de processo
Superfícies ou sólidos
Soluções corrosivas ou de revestimento
Monitoramento de tubulação ou tanque

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
Passo 4: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

MATERIAL DA BAINHA
Qualquer
Aço
Incoloy ®
Ferro
Silicone
Kapton®
Cobre
Cerâmica
Revestimento em vidro

VOLTAGEM
Qualquer
28 Volts
120 Volts
208 Volts
240 Volts
480 Volts

TEMPERATURA MÁXIMA
LIMITES DE WATTAGEM
Wattagem mínima
Wattagem máxima
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Peça pelo telefone
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ou compre pelo site
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Resistências elétricas

Série A

Pistolas de calor série 14800

Mais informações
Pistolas de calor leves e de
baixo ruído

CIR

Série CHF2
Mais informações
Aquecedores de circulação
para óleos leves, soluções
desengraxantes e óleos de
transferência de calor

Série CRE_CRR

Mais informações
Aquecedores de cartucho
com 1,27 cm (1/2”) de
diâmetro

Mais informações
Aquecedores por irradiação
cerâmicos de face curva de
60 x 60 mm (2.36 x 2.36”)

Série KSEF

KH-KIT
Mais informações
Kit de amostra de aquecedor
flexível de Kapton®

Mais informações
Aquecedor robusto de
imersão em água limpa

Série CMX

Série CR027

Mais informações
Controlador de temperatura
de circulação de água com
controle PID integrado

Mais informações
Fita de aquecimento para
temperaturas altas

Aquecedores série MB-1

Mais informações
Aquecedores bobinados para
duto de ar

0800-773-2874

Série ARMT-2

Mais informações
Aquecedores de ar e gás
tipo T

Série FGS, FGH, e FWH

CRS

Mais informações
Aquecedores por irradiação
tipo bulbo

Peça pelo telefone

Mais informações
Aquecedores do tipo anel
Série A

Série AHP

Mais informações
Aquecedores de faixa
inteiriços, com isolamento
de mica

ou compre pelo site

Mais informações
Aquecedores com ventilador,
invólucro e trilho DIN

Série GCW
Mais informações
Aquecedores para cilindros
de gás

Aquecedores série QF
Mais informações
Aquecedores por irradiação
infravermelhos, com face de
quartzo negro

br.omega.com
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Aquecedores
Aquecedores de imersão com tampão
roscado

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/tsp01840_series

Série TSP

l Tampões roscados de aço inox, latão ou aço
l Tampões em quatro tamanhos padrão: 25,4 mm (1"), 31,8
mm (1 ¼"), 50,8 mm (2"), 63,5 mm (21⁄2") Four Standard
l As curvas recompactadas do elemento restauram a
resistência do isolamento depois da formação
l Poço termométrico para termostato tipo bulbo capilar,
RTD ou sonda termopar opcional
l Hardware com fiação elétrica resistente à corrosão
l Bainha em quatro materiais padrão: cobre, aço, aço inox
316 e Incoloy® 800
l Terminal em invólucro arredondado NEMA 1
l Elemento com vedação padrão de resina de silicone
Características opcionais
l Terminal com invólucros NEMA 4 à prova de umidade e/
ou NEMA 7 resistente à explosão
l Termostatos integrados unipolares ou bipolares em várias
faixas de temperatura conforme a aplicação
l Tratamentos de passivação, eletropolimento ou superfície
recozida brilhante disponíveis para elementos de aço inox
e Incoloy®
l Termopares tipo J e K ou sondas RTD para
medir temperaturas de processo ou proteção de
sobretemperatura quando afixados na bainha
l Bainha em materiais especiais
l Conexões roscadas especiais retas do tipo bulkhead ou
europeia
Os aquecedores de imersão com tampão roscado consistem
de elementos tubulares soldados ou brasados em um
tampão com rosca que, em seguida, é inserido em uma
abertura rosqueada na parede de um tanque ou por meio de
luva ou meia luva.
Precisa de assistência?
Temos orgulho de nosso histórico de trabalho em parceria
com nossos clientes para desenvolver o aquecedor certo
para a aplicação em questão. Ligue para a OMEGA e informe
suas necessidades.
Os aquecedores de imersão com tampão roscado da OMEGA
são todos aprovados pela UL e possuem certificação CSA
em diferentes designs. Os números de registro da UL são
E90771 (CCN UBJY2/8), para aquecedores sem termostato,
e E234452 (CNN KSXF2), para aquecedores usados em
soluções aquosas, que incluem um termostato. O número CSA
equivalente da OMEGA é 043099.
Se você precisa de dispositivos certificados pela UL, CSA ou
outras agências, por favor especifique isso ao fazer o pedido.
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ou compre pelo site
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Aquecedores
Aquecedores de cartucho de alta densidade
Série HDC19100
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/hdc19100_series

*

l Os aquecedores de cartucho de alta
densidade são capazes de medir a
temperatura máxima do processo
l Densidades de Watts mais altas
l Construção forjada em moldes, que
oferece o máximo de suporte para
o fio de resistência e excelentes
características de transferência de

calor
l Terminações em estilos diferentes e
características especiais permitem
customização para qualquer
aplicação
l Aplicações de até 760° C (1400° F)

Aquecedor de cartucho econômico e confiável, para
aplicações que exigem temperaturas de operação e
densidades de Watts mais baixas
Série LDC1

*

Aplicações específicas
l Equipamentos de selagem térmica
l Equipamentos de laminação
l Equipamentos para embalagem
l Máquinas para rotulagem
l Moldes e matrizes

l Processamento de
alimentos
l Refrigeração
Para mais detalhes, visite o
l Maquinário para fabricação
website br.omega.com/ldc1
__de sapatos
l Pistolas de cola quente
l Aquecedores de cera
l Aquecimento de líquidos
l Aquecimento de gases
Os aquecedores de cartucho de baixa
densidade constituem opção excelente
e econômica – sem comprometer
a qualidade – para fabricantes de
equipamentos originais que utilizam
grandes quantidades destes aquecedores
em seus equipamentos.

Aquecedores de cartucho robustos

C-808/120V, em tamanho inferior ao original.

Série C-HD

l Confiável, qualidade extra
l Certificação CSA
l Comprimentos de 2½" a 25"
l Modelos para 120 e 240 VCA

Peça pelo telefone

Os aquecedores de cartucho robustos
da Série OMEGALUX™ C são
desenvolvidos especialmente para
uso em aplicações que envolvem
chapas quentes, moldes, matrizes,
pratos de prensas e aquecimento de
contêineres.

0800-773-2874

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/c_ctrh_heater

ou compre pelo site

br.omega.com
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Aquecedores
Aquecedores de ponto de
superfície
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/hpg

Série HPG

l Elemento de aquecimento por
convecção natural
l Design compacto
l Potência máxima autorregulável em
temperatura ambiente baixa
l Fixação via flange com dois furos
para montagem com parafusos
(prendedor não incluído)
l Temperatura máxima do aquecedor:
170o C (338o F)
l Asa única

Quando é preciso aquecer um
componente central, os aquecedores
de superfície e do tipo ponto oferecem
a quantidade certa de calor onde
for necessário. As aplicações para
esses aquecedores são praticamente
ilimitadas. Oferecendo muitas opções
de voltagem e de saída de energia,
a série HPG promete ser a escolha
certa para aquecimento direto

HPG-3515, em
tamanho inferior
ao real.

controlado. Sua estrutura pequena
combinada com opções versáteis de
montagem incrementam ainda mais a
adaptabilidade destes aquecedores.

Aquecedor compacto com ventilador
Série HVL

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/hvl031_series

l Aquecedor com ventilador pequeno, compacto
l Proteção integrada contra superaquecimento
l Montagem em trilho DIN
l Conserva temperaturas mínimas de operação nos invólucros
l Ajuda a evitar falhas dos componentes eletrônicos causadas
por condensação e corrosão
HVL02900, em
tamanho inferior ao
real.

Este aquecedor compacto foi desenvolvido para um grande número
de diferentes aplicações, incluindo invólucros elétricos e eletrônicos,
painéis de exibição, cabines, sistemas de acesso e de controle de
estacionamento.

Medidores série CRE e CRR E

Classificações padrão para painéis modulares de face de vidro de 0,3 x 0,3 m
(12 x 12")
Série CRE/CRR

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/cre_crr

lO
 ferece calor por irradiação de forma segura e
limpa em qualquer lugar
l Fácil instalação

l Não é afetado pela vibração – alta resistência

mecânica
l Boa resistência à contaminação atmosférica

l Não gera luz visível – somente calor

l Recurso de alteração de cor reversível

l Comprimento de onda da radiação infravermelha

entre 3,5 e 7 μm
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Peça pelo telefone
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Face plana
tipo CRR

Formato de
bulbo tipo
CRE

ou compre pelo site

br.omega.com

Aquecedores
Mantas aquecedoras para laboratório

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/lhm_mantle

Série LHM

l Distribuição uniforme de calor
l Classificações de temperatura para
482° C (900° F)
l Calor de baixa densidade de Watts
l Capa externa de vinil fácil de limpar
l Disponível em oito tamanhos
diferentes, de 50 ml a 5000 ml
As mantas aquecedoras para laboratório
OMEGALUX™ são revestimentos térmicos, isolados
com fibra de vidro, projetadas especificamente para
recipientes para aquecimento em laboratório.

Aquecedores para béquer
Ideal para laboratórios e banhos
Série SRBH

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/srbh

l Aquecimento uniforme ao longo da
superfície do béquer
l Resistente a umidade e produtos
químicos
l Elemento de aquecimento laminado
entre duas camadas de 15 ml de
borracha de silicone reforçada com
fibra de vidro
l 120 ou 240 V CA
l 73/23/EC (norma para baixa voltagem)

SRBH0250-1

SRBH0600-1, em tamanho
inferior ao real.

Chapas quentes
HPL-11/HPL-13

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/hpl-11_hpl-13

Essas chapas quentes de uso geral da OMEGA™ são uma
solução econômica e simples para qualquer laboratório.
Nossos produtos utilizam controle por microprocessador, o que
garante às chapas quentes da OMEGA estabilidade e controle
de temperatura preciso, desde a temperatura ambiente até
550° C. Recursos de segurança sofisticados, tais como chapa
de cerâmica com microcristais – mais resistente a produtos
químicos, temperaturas altas e ácidos –, envoltório externo
para prevenção de vazamentos, alerta de temperatura quente
e desligamento de circuito por superaquecimento completam a
riqueza de seu design.

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

HPL-11, em
tamanho inferior
ao real.

br.omega.com
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Transdutores de pressão
Selecione por:
FAIXA DE PRESSÃO
PSI
Bar
em H2O
Máxima pressão de trabalho

Use o Buscador de Produtos no Website da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!
1° passo: Na home page da OMEGA, selecione a
opção "Buscador" no menu principal e clique em
"Mais" no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

TIPO DE PRESSÃO
Qualquer
Manométrica
Absoluta
Diferencial
Vácuo
Bidirecional

SAÍDA
Qualquer
Milivolt
Volt
Miliamp
USB

EXATIDÃO MÍNIMA
(% DO FUNDO DE ESCALA)
Qualquer
0,15% FS
0,25% FS
0,50% FS
1,00% FS

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
Passo 4: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

ESTILO DO TRANSDUTOR
Qualquer
Aeroespacial
Diafragma embutido
Uso geral
Local perigoso
Robusto/industrial
Alta precisão
Montagem em placa de circuito impresso
Sanitário
Submersível
Uso especial

CERTIFICAÇÃO DE AGÊNCIAS
Qualquer
CE
FM
CSA
MSHA
ATEX
RoHS
A3
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Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Transdutores de pressão

Úmido/seco PX409

PX309, PX319 e PX329
Mais informações
Transdutor de pressão de alto
desempenho, saída típica de
100 mv

Mais informações
Transdutores de silício
microusinado, pressão
diferencial úmido/seco

Mais informações
Transdutores de silício
microusinado para conexão
sanitária com saída mV/V

PXCPC

Mais informações
Display local de encaixe

PX2300

PX180B
Mais informações
Transdutores de pressão com
saída tipo ponte de 100 mV

Mais informações
Transdutor de pressão
diferencial úmido/úmido

0800-773-2874

Mais informações
Transdutores de pressão de
silício microusinado

PXM309, PXM319, e PXM359

Mais informações
Transdutores de pressão de
silício microusinado

PM1000

Mais informações
Sensor de pressão em
miniatura de silício

PX409-USBH

Mais informações
Transdutores de silício
microusinado, pressão
diferencial úmido/úmido

PX429

Conex. sanit. PX409S

Peça pelo telefone

Seco/seco PX409

Série DPGM409

Mais informações
Transdutor de pressão de alto
desempenho, tecnologia de
ponta com uso de silício

PX171

PX101
Mais informações
Transdutor com diafragma
embutido

Mais informações
Sensor de aço inox compacto

PX26

PX2650

Mais informações
Sensor de pressão diferencial
úmido/úmido

ou compre pelo site

Mais informações
Manômetros digitais com
conexões e faixas de
medição no sistema métrico

Mais informações
Transdutor de pressão
diferencial muito baixa, com
intervalos bidirecionais

br.omega.com
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Milhare
s de
atualiza
çõ
alta velo es em
cidade/p
segundo or
PX409-015GUSBH,
mostrado em tamanho
real.

Pressão

Transdutor de pressão de alta velocidade com saída USB
Conexão direta com seu computador
Série PX409-USBH

Padrão

l Inclui calibração de cinco pontos, rastreável
conforme o NIST
l Mil leituras/segundo
l Sensor de silício microusinado
l Partes úmidas em aço inox 316L
l Alta exatidão de ±0,08% BSL
l Excelente estabilidade no longo prazo
l Compatível com USB 2.0 e inferior
l Terminal com conector USB-padrão
l Classificação de choque e vibração
l Reforçado com contenção secundária

Cabo USB integrado
de 2 m (6') para ser
ligado diretamente no
seu computador.

O transdutor PX409 de alta velocidade da série USBH pode
ser ligado diretamente ao seu computador. Um software
gratuito permite mapear, registrar, exibir e enviar dados
para análise. Também inclui interface de programação
de aplicativos (APIs) .NET e um conjunto de comandos
para acessar as linhas de comando. O design com silício
microusinado é ideal para aplicações de pressão ou
nível em laboratório, plataformas de teste ou para uso
biofarmacêutico, bem como aplicações industriais que
exigem um transdutor reforçado e de alta exatidão. O
sensor de silício microusinado oferece um transdutor muito
estável, com exatidão excepcional de ±0,08% e amplo
intervalo compensado de ‑29° C a 85° C (-20° F a 185° F).
A construção modular permite entrega rápida para a maioria
das configurações e conexões.

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/px409-usbh

INCLUI SOFTWARE
GRATUITO!
Cada unidade inclui
software gratuito
que permite usar um
computador para visualizar,
mapear e registrar seus
dados. Também inclui APIs
.NET e um conjunto de
comandos para acessar a
linha de comandos.

ESPECIFICAÇÕES

Exatidão: 0,08% BSL (linearidade, histerese e
repetibilidade combinadas)
Resolução: Até 5,5 valores significativos
Compensação de temperatura (faixa de medição
sobrecompensada):
Alcance de medição (span): Faixa de medição (range)
> 5 psi: ±0,5%
Alcance: ≤ 5 psi: ±1,0%
Zero: Range > 5 psi: ±0.5%
Alcance: ≤ 5 psi: ±1,0%
Isolamento mínimo:
100 MΩ a 50 V CC, invólucro para sensor
2 MΩ a 50 V CC, invólucro para terminais de saída
Ciclos de pressão: mínimo de 1 milhão
Estabilidade a longo prazo (1 ano): típico de ±0,1% do
fundo de escala
Conversão analógico-digital: 24 bits
Choque: 50 g, meio seno de 11 mS, eixo vertical e
horizontal
Vibração: 5-2000-5 Hz, ciclo de 30 minutos,
curva L, especificação 810 número 514-2-2,
eixo vertical e horizontal
Largura de banda: típico CC para 1000 atualizações por
segundo (±3%)
Consumo de energia: 0,35 W, típico
Conformidade europeia: Conforme a norma
EN61326 sobre emissões industriais e imunidade
Proteção ambiental: IP65

Contenção secundária
Pressão manométrica/vácuo/composta:
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Peça pelo telefone

Roscas e faixas de
medição disponíveis no
sistema métrico.

10 pol. de H2O para 5 psi: até 1000 psi
15 a 1000 psi: até 3000 psi
1500 a 5000 psi: até 10.000 psi
Pressão absoluta/barométrica:
5 a 1000 psi: até 6000 psi
1500 a 5000 psi: até 10.000 psi
Sobrepressão
Pressão manométrica/vácuo/composta:
10 pol. de H2O: dez vezes o span
1 psi: seis vezes o span
2.5 psi a 1000 psi: quatro vezes o span
1500 psi a 5000 psi: máximo de 7250 psi
Pressão absoluta/barométrica:
5 psia: seis vezes o span
15 psia a 1000 psia: quatro vezes o span
1500 psia a 5000 psia: máximo de 7250 psia
Partes úmidas: aço inox 316L
Peso: 200 g (7 oz)
Variação da temperatura operacional: -40° C a 85° C
(-40° F a 185° F)
Temperatura compensada:
Alcances > 5psi: -29° C a 85° C (-20° F a 185° F)
Alcances ≤ 5psi: -17° C a 85° C (0° F a 185° F)

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Pressão
Transdutores e transmissores de pressão sanitários

Com tecnologia de silício microusinado e saídas de 10 mV/V,
0 a 5 VCC, 4 a 20 mA
Pressão manométrica: 10 pol. de H2O a 600 psi
(25 mb a 41 bar)
Pressão absoluta: 5 a 600 psi (345 mb a 41 bar)
Pressão manométrica composta: ±10 pol. de
H2O a ±15 psi (±25 mb a ±1 bar)
Pressão de vácuo (manométrica negativa): 0 a
-10 pol. de H2O, 0 a -15 psi (25 mb a 1 bar)
Faixas de pressão barométrica: 0 a 32 pol. Hg a
26 a 32 pol. Hg
PX409S Tri-GripTM

Trava por
torção.
Estilo
mini DIN.

ri-Grip
Conexão T
ou 2"
TM de 1½"

PX429S15-015GV, em tamanho
inferior ao real.
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/px409s

®

74-05

Padrão

l Alta exatidão de 0,08%
l Sensor de estado sólido proporciona
durabilidade
l Excelente estabilidade no longo prazo
l Construção soldada em aço inox
l Partes úmidas em aço inox 316L
l Classificação de choque e vibração
l Classificação de sobrepressão
elevada
l Reforçado, com sistema de
contenção secundário

Os transdutores de silício microusinados
série PX409S com conexões sanitárias de
11⁄2" ou 2" são ideais para aplicações CIP
sob pressão ou em nível no processamento
de alimentos, bebidas ou aplicações
biofarmacêuticas, bem como em aplicações
industriais que exigem um transdutor
reforçado e de alta exatidão. O sensor de
silício microusinado proporciona bastante
estabilidade ao transdutor, com exatidão
alta e excepcional de 0,08%, além de amplo
intervalo compensado de -4° C a 85° C (25° F
a 185° F)

PX419S20-100AV, em tamanho
inferior ao real.

Medidor de alto desempenho

de 6 dígitos com tela de alta resolução
Série DP41-S

om tela
Todos c ermelha,
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o
c
a
LED n mbém,
ta
r
el na co
disponív rde
Ve

l Compatível com sensores tipo ponte para
extensômetros ou sensores ratiométricos
de tensão
l Filtragem ajustável de até 13 Hz
Para mais detalhes, visite o
l Telas com contagem até 999.999
website br.omega.com/dp41-s
l Painel frontal NEMA 4 (IP65)
l Recursos de tara remota, mínimo,
máximo, reset e fixação de leitura
l Detecção de mín/máx (alto/baixo)
Os medidores de strain gage de alto desempenho
DP41-S possuem entradas para sensores do tipo ponte
e ratiométricos de tensão. O padrão inclui alimentação
embutida. O intervalo de entrada é selecionado por meio de
cabos jumper internos e o usuário pode fazer ajustes para
unidades de engenharia no teclado numérico frontal. Com as
comunicações opcionais RS232 ou RS485, o operador pode
programar a tela remotamente.

Peça pelo telefone

0800-773-2874

DP41-S, em tamanho
inferior ao real.

Extensômetros em
tamanho real.

ou compre pelo site

br.omega.com
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Pressão
Todos os transdutores de aço inox são compatíveis com multimídia
Tecnologia de silício de alto desempenho
0-1 a 0-10.000 psi
0-0.07 a 0-690 bar
100 mV, 0 a 5V,
e saídas de 4 a 20 mA

CATÁ
DIVERSI LOGO
FICADO

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/px309

Envio rá

pido!

Série PX309
Estilo
mini DIN.

PX319-100GV

RoHS
PX309-100GV

Padrão

l Inclui calibração de cinco pontos, rastreável
pelo NIST
l Faixas de pressão baixa de 1, 2 e 5 psi
l Construção toda em aço inoxidável
l Pressão manométrica ou absoluta
l Design robusto de estado sólido
l Alta estabilidade, baixo desvio
l Exatidão estática de 0,25%
l Classe de proteção IP65

Estilo do
cabo.

Trava por
torção.

PX329-100GV

Todos os modelos são mostrados em tamanho real.

Nossos engenheiros de aplicação trabalham
em estreita parceria com nossos clientes para
personalizar, projetar ou criar produtos
completamente novos. Entre em contato conosco,
seja você um fabricante original de equipamentos
ou usuário final.

or M12
Conect ível
dispon
ra 1 a
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t
e
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o
r
P
ps
10.000 são baixa:
s
e
r
de p
Faixas 1, 2 e 5 psi
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Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site
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Pressão
Manômetro digital de alta exatidão

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/dpg409

Partes úmidas e corpo em aço inox
Modelos para pressão manométrica,
absoluta, manométrica selada,
composta, de vácuo e barométrica
0-10 pol. de H20 a 0-5000 psi
(0-25 mb a 0-345 bar)

Série DPG409
Agulha magnética
(incluída).

Padrão

Invólucro
NEMA 4X.

DPG409-500G, em
tamanho inferior ao real.

Sensor de pressão
integrado.

l Inclui calibração rastreável de cinco
pontos conforme NIST
l Tela LCD de 25 mm (1") com luz de
fundo e de fácil leitura
l Exatidão de 0,08%
l Padrão de alarmes alto e baixo
l Leitura MÍN./MÁX./MÉDIA
l Entrada analógica selecionável pelo
usuário de 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC ou
4 a 20 mA
l O software incluído, para
configuração e serviços, permite
manutenção e calibração rápida via
conexão USB
l Certificação CE
l Funciona com bateria

Peça pelo telefone

O manômetro digital DPG409 da
OMEGA incorpora um invólucro robusto
de aço inox 316 projetado para diversas
aplicações, com transdutor de pressão
com precisão de 0,08% e peças úmidas
e corpo em aço inox 316L. O resultado
é um manômetro digital extremamente
durável, desenvolvido para sobreviver
a ambientes industriais perigosos.A
tela de 25 mm (1") é fácil de ler a uma
distância de até 11 m (35’). Modelos
disponíveis para pressão manométrica,
manométrica selada, manométrica
composta, absoluta, de vácuo e
barométrica. As características padrão
incluem um sensor de silício altamente
estável, leituras selecionáveis MÍN./
MÁX. e MÉDIA, alarmes de alto e baixo
e uma saída analógica selecionável
pelo usuário com alimentação externa.

0800-773-2874

Um transmissor sem fio opcional com
software permite que o sinal seja
transmitido para uma localização
remota, tal como computador pessoal,
para mapeamento e registro de
dados.Alimentação via bateria interna
(incluída) ou fonte externa com
voltagem em CC. Cada unidade é
fornecida com software de configuração
que permite ligação a um computador
pessoal, utilizando conexão padrão
USB (cabo incluído) e seleção de
uma série de configurações, incluindo
intervalo de amostragem, unidades e
luz de fundo.

ou compre pelo site

br.omega.com
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Pressão
Transmissores de pressão de estado sólido reforçados
Encapsulamento pequeno e leve

Intervalos de pressão de Vácuo a 25.000 psig
Intervalos de pressão de Vácuo a pressão manométrica de
1724 bar
15 psia a 200 psia
Pressão absoluta de 1 bar a 14 bar
l Invólucro leve e pequeno para espaços apertados
l Tecnologia de película fina por deposição
química de vapor (CVD) ou pulverização
catódica extremamente resistente
l Estabilidade excepcional no longo prazo
l Protegido contra polaridade reversa e
sobretensão
lC
 lassificações ambientais IP67
lC
 orpo e partes úmidas em aço inox para
ambientes hostis
lE
 xcelentes classificações para choque e
vibração
lS
 aídas disponíveis em 0 a 5 Vcc ou 4 a 20 mA

Conjuntos
de cabos
de conexão
vendidos
separadamente.

Série PX170

Conector
de encaixe
incluído.
PX172 IP67
Todos os modelos são mostrados no
tamanho real.

Intervalos de medição
UL >100 PSI

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/px170_series
PX171 IP67

Exatidão: 0,25% do fundo de escala (FE)

alcance possuem intercambiabilidade de
Projetados para serviço pesado, os transmissores ±0,5% para o zero e ±1% para o span,
de pressão industriais da série PX170 da OMEGA e os modelos de amplo alcance tem
empregam duas de nossas técnicas precisas de
intercambiabilidade de ±0,5% para zero e
fabricação. Os modelos de baixa pressão, para
span.
medições de até 50 psi e de todos os intervalos
Todos os modelos possuem proteção industrial
de pressão absoluta, utilizam nossa tecnologia
RFI, EMI e ESC, e sua construção em
de precisão por CVD, que deposita um sensor
de estado sólido extremamente durável e preciso estado sólido oferece uma longa vida útil em
aplicações de ciclos elevados, de 100 milhões,
diretamente sobre uma pequena haste ativada
tipicamente.
pelo diafragma. Nos modelos de alta pressão,
acima de 50 psi, os sensores de estado sólido são
depositados por pulverização catódica diretamente
no diafragma, formando uma ligação molecular
Saída: 0 a 5 Vcc, 3 fios
extremamente resistente.
Excitação: 8 a 30 Vcc a 4,5 mA

ESPECIFICAÇÕES

Esses modelos são projetados para proporcionar
estabilidade e alto desempenho no longo prazo
em aplicações industriais. Os modelos de baixo

TECNOLOGIA DE PULVERIZAÇÃO CATÓDICA

INTERVALO DE
MEDIÇÃO em psi

INTERVALO DE
MEDIÇÃO em bar

PRESSÃO MANOMÉTRICA
Vca a +100
-1 a +7
0 a 100
0a7
0 a 150
0 a 10
0 a 200
0 a 14
0 a 300
0 a 20
0 a 500
0 a 34
0 a 750
0 a 50
0 a 1000
0 a 69
0 a 1500
0 a 100
0 a 2000
0 a 138
0 a 3000
0 a 200
0 a 3500
0 a 240
0 a 5000
0 a 345
0 a 7500
0 a 515
0 a 10,000
0 a 690
0 a 15,000**
0 a 1034
0 a 20,000**
0 a 1379
0 a 25,000**
0 a 1724

PX173 IP67

alimentação -7,5) em ohms

Saída: 4 a 20 mA, 2 fios
Excitação: 8 a 24 VCC (na entrada do transdutor))
Resistência da carga: 50 x (tensão de

Estabilidade no longo prazo: <0,2% do fundo de
escala/ano (não cumulativo)
Temperatura operacional:
	
Intervalos de medição >50 psig:
-40° C a 120° C (-40° F a 250° F)
Temperatura compensada:
	
Intervalos > 50psig -40° C a 120° C (-40° F a
250° F)
Erro térmico:
Intervalos >50 psig: típico de ±1%, 		
máximo de ±1,5%/100° C (212° F)
Choque: BSEN 60068-2-27 (Ea) 50 g, 11 ms
Vibração: BSEN 60068-2-6 (FC), BSEN 60068-264 (FH)
Pressão de teste:
Intervalos de 500 a 15.000 psi: 2 x o fundo 		
de escala
Intervalos > 15.000 psi: 1,4 x do fundo de
escala (FE)

MINI-CONECTOR DIN SÉRIE
PX171

CONECTOR M12 SÉRIE
PX172

CONECTOR PACKARD SÉRIE
PX173

PX171-VAC100V[*]
PX171-100G[*]
PX171-150G[*]
PX171-200G[*]
PX171-300G[*]
PX171-500G[*]
PX171-750G[*]
PX171-1.0KG[*]
PX171-1.5KG[*]
PX171-2.0KSG[*]
PX171-3.0KSG[*]
PX171-3.5KSG[*]
PX171-5.0KSG[*]
PX171-7.5KSG[*]
PX171-10KSG[*]
PX171-15KSG[*]
PX171-20KSG[*]
PX171-25KSG[*]

PX172-VAC100V[*]
PX172-100G[*]
PX172-150G[*]
PX172-200G[*]
PX172-300G[*]
PX172-500G[*]
PX172-750G[*]
PX172-1.0KG[*]
PX172-1.5KG[*]
PX172-2.0KSG[*]
PX172-3.0KSG[*]
PX172-3.5KSG[*]
PX172-5.0KSG[*]
PX172-7.5KSG[*]
PX172-10KSG[*]
PX172-15KSG[*]
PX172-20KSG[*]
PX172-25KSG[*]

PX173-VAC100V[*]
PX173-100G[*]
PX173-150G[*]
PX173-200G[*]
PX173-300G[*]
PX173-500G[*]
PX173-750G[*]
PX173-1.0KG[*]
PX173-1.5KG[*]
PX173-2.0KSG[*]
PX173-3.0KSG[*]
PX173-3.5KSG[*]
PX173-5.0KSG[*]
PX173-7.5KSG[*]
PX173-10KSG[*]
PX173-15KSG[*]
PX173-20KSG[*]
PX173-25KSG[*]

[*] Inserto "5V" para saída de 0 a 5 Vcc ou inserto "I" para saída de 4 a 20 mA.
** Intervalos ≥15.000 disponíveis com rosca M12 x 1,5 (padrão 1⁄8-27 NPT).
Modelo de pedido: PX173-1.0KGI, terminação Packard, intervalo de 1000 psi, pressão manométrica, saída para 4 a 20 mA e CABO
PX173-5M. Cabo conector de 4,5 m (14,5’) para PX173.
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Pressão
Transdutores de pressão submersíveis para medições de
nível ou profundidade da água ou de água subterrânea
Pressão manométrica, manométrica
selada ou absoluta
mV/V. saídas de 0 a 5 Vcc,
0 a 10 Vcc ou 4 a 20 mA
0-10 inH2O to 0-1000 psi
Série PX709GW

Design
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Padrão

l Sensor preciso de silício microusinado
l Calibração em cinco pontos rastreável
conforme o NIST
l Proteção com descargas atmosféricas/
surto nos modelos amplificados
l Carcaça e diafragma em aço 		
inoxidável 316L
l Cabo de poliuretano fundido
l Desempenho premium em temperatura
l Ampla faixa de temperatura
compensada
l Modelos padrão com exatidão de
0,20% ou opcional com alta exatidão
de 0,08% para medições precisas de
profundidade
l Disponível em pressão manométrica:
com cabo ventilado para a atmosfera;
manométrica selada: sem cabo
ventilado para a atmosfera; ou pressão
absoluta: referência para vácuo
l Protegido contra polaridade reversa
l Ponta de proteção e dessecante
disponíveis
l Cabos com comprimentos-padrão ou
personalizado

Ponta de proteção incluída.
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/px709gw

Aplicações
l Monitoramento e controle de nível
l Medição de profundidade
l Monitoramento da superfície da
água
l Nível de tanque
l Profundidade de poço de água
l Aplicações em esgoto
l Instalações de drenagem
l Construção de desvio
Modelos Inconel® também disponíveis
para aplicações de pesquisa oceânica
e água altamente corrosiva ou salgada.
Veja o modelo PX709SW.

Peça pelo telefone

Os transdutores de profundidade submersíveis
da série PX709GW são projetados para
realizarem medições precisas em nível ou
profundidade, em água doce ou líquidos
compatíveis com o aço inox 316, de forma
confiável durante anos em ambientes
industriais hostis. A série PX709GW utiliza a
tecnologia comprovada de silício microusinado
da OMEGA em seu sensor interno. A tecnologia
piezorresistiva utiliza extensômetros precisos
de estado sólido molecularmente embutidos em
um wafer de silício altamente estável. O silício
é montado em uma câmara selada e protegido
dos fluidos do ambiente por um diafragma de

0800-773-2874

PX709GW-010GV, disponível
com proteção opcional contra
descargas atmosféricas,
mostrado em tamanho menor
que o real.
aço inox sensível à pressão. Uma quantidade
mínima de óleo de silicone transfere a
pressão do diafragma para o sensor de silício.
O cabo é moldado na carcaça por meio de um
sistema exclusivo de pressão e temperatura
elevada para garantir uma vedação da
melhor qualidade possível, proporcionando
durabilidade e longa vida útil. Essa tecnologia
produz um sensor bastante resistente, de alta
estabilidade, com uma exatidão excepcional,
efeitos térmicos mínimos e confiabilidade no
longo prazo.

ou compre pelo site

br.omega.com
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Pressão
Transdutores de pressão
submersíveis para medições
de nível ou profundidade da
água ou de água subterrânea

Conexões PX709GW
Vermelho
Preto
Verde
Branco

mV/V
(+) V in
(-) V in
(-) Sinal
(+) Sinal

VOLTAGEM
(+) V in
(-) Comum
Sem conexão ou comum*
(+) Sinal

CORRENTE
(+) Alimentação
(-) Alimentação
Shunt (opção)
Shunt (opção)

*No caso de saída de tensão de 4 fios, consulte a nota de aplicação no manual.
Dimensões: mm (polegada)

ETIQUETA DO PRODUTO
P/N A040066

19
(0.75)

ø = diâmetro

MONTAGEM PX709 COM
CABO

SOLDA

25.4 (Ø 1.00)
94 (3.7)
19
(0.75)

102 (4.0)
135 (5.3)

MONTAGEM PX709C COM
CONDUÍTE E CABO

Descarga
elétrica
padrão

SOBREMOLDE
DE
NEOPRENO

DIÂMETRO DO CABO
Ø.29 NOM. TUBO
VENTILADO .07ID

1” EM
SUPERFÍCIES
PLANAS

25.4 (Ø 1.00)
94 (3.7)

Monitoramento de nível de rio para alerta
de enchente.
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Especificações comuns
Aprovações: Em conformidade com RoHS
Exatidão (linearidade, histerese e
repetibilidade combinadas):
Padrão de ±0,20% BSL ou opção de exatidão
elevada "HH" de ±0,08% BSL
Ajuste de exatidão do alcance de medição
(Zero): típico de ± 0,5% do fundo de escala (FE),
máximo de ± 1,0% do FE (típico de ± 1,0% do
FE, máximo de ± 2,0% do FE para faixas de
medição ≤ 2psi)
Ajuste de exatidão do alcance de medição
(span): típico de ± 0,5% do fundo de escala
(FE), máximo de ± 1,0% do FE (típico de ± 1,0%
do FE, máximo de ± 2,0% do FE para faixas de
medição ≤ 1psi), calibrado na direção vertical
com conexão para baixo.
Resistência mínima entre corpo do transdutor
e qualquer fio:
100M Ω a 50 Vcc (antes da proteção contra
surto)
Ciclos de pressão: mínimo de 1 milhão
Estabilidade no longo prazo (1 ano): típico de
±0,1% do FE
Temperatura operacional: - 18° C a 79° C
(0° F a 175° F) sem congelamento sólido
Temperatura compensada: -1° C a 32° C
(30° F a 90° F)
Efeitos térmicos (faixa de medição
sobrecompensada):
Balanço de zero:
Intervalos de medição >5 psi: ±0,3% do span
Intervalos de medição ≤5 psi: ±0,5% do span
Ajuste do span:
Intervalos de medição >5 psi: ±0,3% do span
Intervalos de medição ≤5 psi: ±0,5% do span
Largura de banda: DC para 1 kHz, típico
Tempo de resposta: 500 microssegundos,
mudança brusca de 0 a 90%
Conformidade europeia: De acordo com a
norma EN 61326-1: 2006 para áreas industriais
[certificado com 91 m (300')]
Opção de proteção contra descarga
atmosférica (se incluído): proteção integrada
contra descarga atmosférica e surto conforme a

0800-773-2874

102 (4.0)
135 (5.3)

½ NPT X14

Descarga
elétrica padrão

norma IEC-61000-4-5 (nível 4)
Choque: 50 g, 11 ms, eixo horizontal e vertical de
meio seno
Vibração: ± 20 g
Sobrepressão
Manométrica e manométrica selada:
10 pol. de H2O: 10 vezes o span
1 psi: 6 vezes o span
2,5 a 1000 psi: 4 vezes o span
	
Absoluta: 5 psia: 6 vezes o span; intervalos
>5 psia: 4 vezes o span
Pressão de contenção
Pressão manométrica
10 pol. de H2O a 5psi: a 1000psi
15 a 1000 psi: a 3000 psi
Pressão absoluta: 5 a 1000 psi: a 6000 psia
Partes úmidas: aço inoxidável 316L
Material do corpo: aço inoxidável 316L
Conexão de pressão: fêmea 9/16-18 UNF
Peso do transdutor: típico de 285 g (10 oz),
dependendo da configuração
Construção do cabo: revestimento de
poliuretano com cordões duplos de reforço de
Kevlar®, fundido ao invólucro, com tubo ventilado
grande
Resistência à tração do cabo: 109 kg (240 lb)
Condutores do cabo: quatro, de 24 AWG (cobre
estanhado encordoado 19/36) com isolamento
ETFE. Em conformidade com as normas
MIL-W-22759/16 e SAE AS22759/16
Selagem do cabo: Fundido ao invólucro via
guarnição de neopreno moldada e classificada
para profundidades de 610 m (2000')
Comprimentos-padrão do cabo (em pés): 10,
15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 65, 74, 100, 150, 200,
300; para outros comprimentos, entre em contato
com a Omega para obter informações sobre os
prazos de entrega.

Dessecante, em tamanho
menor que o real.

ou compre pelo site

br.omega.com

Pressão
Sensores miniatura de pressão e
temperatura compensada

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/pxsdx

Pressão manométrica, absoluta ou diferencial
5 inH2O a 100 psi
12 mb a 6.9 bar

Série PXSDX
Mostrado em tamanho
real.
Efeitos térmicos

l Baixo custo, tamanho pequeno,
montagem em placa de circuito
impresso
l Tecnologia de silício microusinado
l Alta impedância, baixo consumo de
corrente
l Encapsulamento DIP com 6 pinos
l Para uso com gases secos e limpos
Os sensores PXSDX são sensores
de silício de alto desempenho com
saídas calibradas internamente
para permitir a intercambiabilidade
entre sistemas. Esses sensores
de temperatura compensada
proporcionam uma leitura estável e
precisa em um intervalo de medição
de 0° C a 50° C (32° F a 122° F). São
destinados a aplicações com gases
não corrosivos e não iônicos, como
o ar e muitos gases industriais e
laboratoriais comuns.

ESPECIFICAÇÕES

a 12 Vcc, 25° C (77° F)
Excitação: típica de 12 Vcc (máximo de
20 Vcc)
Saída raciométrica mV (a 12 Vcc)
5 pol. de H2O: 20,0 ±0,5 mV
10 pol. de H2O: 25,0 ±0,5 mV
1 psi: 18,00 +0,80, -0,18 mV
5 psi: 60 ±0,60 mV
15 a 60 psi: 90,00 ±0,10 mV
100 psi: 100,00 ±1,0 mV
Defasagem do zero: ±0,3 mV
(intervalos de pol. de H2O: ±1 mV)
Erro de linearidade e histerese:
típico de ±0,1%, máximo de ±0,25%
(faixas de pol. de H2O: típico de ±0,2%,
máximo de ±1%)
Tempo de resposta (90%): 100 µsec
Estabilidade no longo prazo (1 ano):
±0,1% do fundo de escala
Temperatura operacional:
-40° C a 85° C (-40° F a 185° F)
Temperatura compensada:
0° C a 50° C (32° F a 122° F)

Peça pelo telefone

Desvio de zero: típico de ±0,2 mV
Máximo de ±0,5 mV (intervalos de pol. de H2O:
típico de ±0,2%, máximo de ±0,6%)
Desvio do span: típico de ±0,4% do fundo de escala
(FE)
Máximo de ±1,0% do FE (intervalos de 		
pol. de H2O: típico de ±0,2%, máximo de ±1,0%)
Impedância de entrada: 4 kΩ
Impedância de saída: 4 kΩ
Pressão de teste:
Intervalos de pol. de H2O 193 pol. de H2O (7 psi)
Intervalos de medição de 1 a 5 psi (g e d): 30 psi
Intervalos de medição de 15 psi (g e d): 30 psi
Intervalos de medição de 15 psia 30 psia
Intervalos de medição de 30 psi (g e d) 60 psi
Intervalos de medição de 30 psia (g e d):
60 psia

PXSDX-005DV
Intervalos de medição de 100 psia (g e d):
150 psia
Pressão no modo comum:
Intervalos de pol. de H2O:
Máxima de 50 psi
Máxima de 150 psi
Temperatura de solda com chumbo:
máximo de 250° C (482° F)
Peso: 2 g (0.06 oz)
Notas: P1 tem porta superior e os modelos absolutos possuem
porta superior somente no pacote para pressão diferencial; D4:
pressão diferencial e absoluta; A2: pressão manométrica

Intervalos de medição de 100 psi (g e d) 150 psi

Modelos Adicionais Disponíveis
INTERVALOS
psi

bar

CÓDIGO DO
PRODUTO

PRESSÃO MANOMÉTRICA
0 a 1 psi
0 a 69 mb PXSDX-001GV
0a5
0 a 345 mb PXSDX-005GV
0 a 15
0 a 1 bar PXSDX-015GV
0 a 30
0a2
PXSDX-030GV
0 a 100
0a7
PXSDX-100GV
PRESSÃO ABSOLUTA
0 a 15
0 a 1 bar PXSDX-015AV
0 a 30
0a2
PXSDX-030AV
0 a 100
0a7
PXSDX-100AV
PRESSÃO DIFERENCIAL
0 a 5 inH2O 0 a 12 mb PXSDX-005WCDV
0 a 10 inH2O 0 a 25 mb PXSDX-010WCDV
0 a 1 psi
0 a 69 mb PXSDX-001DV
0a5
0 a 345 mb PXSDX-005DV
0 a 15
0 a 1 bar PXSDX-015DV
0 a 30
0a2
PXSDX-030DV
0 a 100
0a7
PXSDX-100DV

DESCRIÇÃO

Sensor de pressão em miniatura de 1 psig
Sensor de pressão em miniatura de 5 psig
Sensor de pressão em miniatura de 15 psig
Sensor de pressão em miniatura de 30 psig
Sensor de pressão em miniatura de 100 psig
Sensor de pressão em miniatura de 15 psia
Sensor de pressão em miniatura de 30 psia
Sensor de pressão em miniatura de 100 psia
Sensor de pressão em miniatura de 5 polegadas de H2O
Sensor de pressão em miniatura de 10 polegadas de H2O

Sensor de pressão em miniatura de 1 psid
Sensor de pressão em miniatura de 5 psid
Sensor de pressão em miniatura de 15 psid
Sensor de pressão em miniatura de 30 psid
Sensor de pressão em miniatura de 100 psid

Modelos de pedido: PXSDX-030GV, sensor de pressão em miniatura, intervalo de
pressão manométrica de 30 psig, com saída de 90 mV a 12 Vcc.
PXSDX-015AV, sensor de pressão em miniatura, intervalo de pressão absoluta de 15
psia, com saída de 90 mV a 12 VCC.
PXSDX-001DV, sensor de pressão em miniatura, intervalo de pressão diferencial de 1
psid, com saída de 18 mV a 12 Vcc.

0800-773-2874

ou compre pelo site
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Pressão
Manômetro totalmente soldado com
selo de diafragma
Série PGR

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/pgr

l O design totalmente soldado do
manômetro com selo e o tubo de
Bourdon sem junção oferecem menor
possibilidade de vazamento do que os
modelos da concorrência
l Carcaça preenchível com líquido
l Design resistente a adulteração
l Tamanho compacto para aplicações em
espaço limitado
Aplicações
l Usinas de processamento químico e
petroquímico
l Refinarias petroquímicas
l Processamento geral, como de
alimentos e farmacêutico
Os manômetros da série PGR,
fabricados pela OMEGA, são
completamente soldados e selados e
oferecem ao cliente uma alternativa de
menor custo para a aquisição de um
único manômetro e selo de diafragma,
além da vantagem de redução de
possíveis vazamentos.

As partes úmidas são de
aço inox 316L. A conexão
do processo é em rosca
macho de ½ NPT na base do
dispositivo.

Mostrador de 4"
de fácil leitura.

ESPECIFICAÇÕES

Exatidão: ± 0.5% do span (tipo 2A)
Tamanho da carcaça: 114 mm (4,5")
de diâmetro
Conexão do processo: conexão de ½
MNPT na base
Material superior do selo: aço inox 316L
Material do diafragma: aço inox 316L
Tipo de preenchimento do sistema:
DC200
Temperatura operacional:
143° C (225° F)

PGR-45LSS-100, em
tamanho inferior ao
real.

Elemento de resfriamento

Protege seu sensor contra temperaturas extremas
PG-CT2
l Fabricado em aço inox 316 L para
suportar a maioria dos meios dos
processos
l Temperatura máxima de 400° C
(750° F) a 3500 psi e 240 bar
l Pressão máxima de 5000 psi a 38° C
(100° F)
l Peso: 0,4 kg (15 oz)
Temperaturas extremas de processo
reduzem a exatidão, a vida útil e a
confiabilidade geral de um transmissor
de pressão ou manômetro. O elemento
de resfriamento da OMEGA é fabricado
em aço inox fundido 316 L, de modo
a oferecer o máximo de resistência à
corrosão e compatibilidade com o meio
do processo.
Quando utilizado com manômetro
equipado com transdutor de pressão
ou tubo de Bourdon, em ar parado, o
elemento de resfriamento é capaz de
reduzir uma temperatura de processo
líquido de 260° C (400° F) para 38° C
(100° F) na porção ativa do elemento
sensor.
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Para us
manôm o com
transmietros e
ssores

ESPECIFICAÇÕES

Conexão: macho NPT x fêmea NPT
Material do corpo: aço inoxidável 316L
Peso: 15 oz (0,4 kg)
Parâmetros operacionais: máximo de
5000 psi a 38° C (100° F), máximo de
400° C (750° F) a 3500 psi
Comprimento: 124 mm (4,845"),
diâmetro máximo 32 mm (1,25")

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/pg-ct2

0800-773-2874

PG-CT2, em
tamanho inferior ao
real.

ou compre pelo site

br.omega.com

Pressão
Transmissores de deslocamento tipo LVDT com saída de 4 a 20 mA
Série LD630

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/ld630

l Linearidade inferior a 0,2%
l Disponível com comprimentos
de deslocamento de 5 a 300 mm
l Versões disponíveis de 4 a 20 mA ou 20 a 4 mA
l Corpo construído em aço inox reforçado
l Núcleo guiado com mola removível
l Classificação ambiental IP67

KIT LD-UJOINT, em
tamanho inferior ao
real.

Wiring Code
RED
+ EXC
BLUE
– EXC
YELLOW + SIG
GREEN
- SIG

Os transmissores de deslocamento
com saída para corrente da série
LD630 aperfeiçoaram a vedação IP67,
ao serem acoplados a novas guias
de polímeros com transportadores
rígidos. Estes transdutores são
precisos e confiáveis, principalmente
sob condições úmidas e corrosivas. As
opções de saída podem ser de atuação
direta, de 4 a 20 mA, ou de atuação
reversa, de 20 a 4 mA. O modelo de
atuação direta terá uma saída de 4
mA quando o núcleo guiado estiver
completamente estendido, e a saída
passará para 20 mA quando estiver
completamente recolhido.

ESPECIFICAÇÕES

Linearidade: <0,2% da saída do fundo
de escala (FSO)
Tensão de excitação: 10 a 30 Vcc
Saída: 4 a 20 mA
Ondulação na saída: 0,02% do FSO
Largura de banda: 500 Hz (-3 dB)
Temperatura de armazenamento:
-20° C a 85° C (-4° F a 185° F)
Temperatura operacional: 0° C a 65° C
(32° F a 149° F)
Vibração (frequência sinusoidal):
10 a 50 Hz: amplitude linear de
1 a 10 g rms
50 Hz a 1 kHz: amplitude linear de
10 g rms
Choque:
Teste de queda: 1 m (3’) em 		
superfície rígida
Teste de tombo: 10 vezes de cada
lado em superfície rígida
Cabo: PFA, 2 m (6’) de comprimento
Material do núcleo: Ferro niquelado
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LD630-50, em tamanho
inferior ao real.

VERMELHO = +Vs
AZUL = Loop -Vs

Dimensões: mm
(polegada)
ø = diâmetro

32.00
(1.26)

ø8.00
(0.31) ø6.00
(0.24)

“B”
Fully extended
"B"
totalmente
estendido
ø2.20
(0.09)
máx.
max

±0.5
(±0.02)

5.00
(0.2)

16.00
17.00 (0.63)
(0.67)

11.00
(0.43)
25.00
(1.0)

CÓDIGO DO
PRODUTO
LD630-5
LD630-10
LD630-15
LD630-20
LD630-30
LD630-50
LD630-100
LD630-150
LD630-200
LD630-300

M6 x completa
1.0-6g
Rosca
fullxthread
M6
1.0-6g

“A” body length
"A" comprimento
do corpo
±0.5
(±0.02)

INTERVALO DE
MEDIÇÃO em mm
(polegadas)
0 a 5 (0 a 0,2)
0 a 10 (0 a 0,4)
0 a 15 (0 a 0,6)
0 a 20 (0 a 0,8)
0 a 30 (0 a 1,2)
0 a 50 (0 a 2,0)
0 a 100 (0 a 3,9)
0 a 150 (0 a 5,9)
0 a 200 (0 a 7,9)
0 a 300 (0 a 11,8)

DIMENSÃO
"A" em mm
(polegadas)
94,0 (3,7)
113,5 (4,5)
120,7 (4,8)
135,0 (5,3)
149,4 (5,9)
170,9 (6,7)
228,5 (9,0)
278,7 (11,0)
336,2 (13,2)
450,9 (17,8)

ø19.00
18.80
(0.75
0.71)

DIMENSÃO "B" em
mm (polegadas)
35,3 (1,4)
46,3 (1,8)
50,3 (2,0)
61,3 (2,4)
79,3 (3,1)
102,3 (4,0)
160,3 (6,3)
231,3 (9,1)
291,2 (11,5)
457,3 (18,0)

Para encomendar a versão com atuação reversa (20 to 4 mA), acrescente o sufixo
"-R" ao código do produto, sem qualquer custo adicional.
Modelo de pedido: LD630-10-R, transmissor de posição de 0 a 10 mm (0 a 0,4”)
com saída reversa de 20 a 4 mA.

ACESSÓRIOS
CÓDIGO DE PRODUTO		 DESCRIÇÃO
LD-TIP		
Adaptador de ponta/ponta esférica
LD-UJOINT-KIT		 Kit retro fit com junta em U

0800-773-2874

ou compre pelo site
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Células de carga
Selecione por:
INTERVALO
Libras
Quilogramas
Newtons
Qualquer

Use o Buscador de Produtos no Website da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!
1° passo: Na página inicial da OMEGA, selecione a
opção "Buscador de Produtos" no menu principal
e clique em "Mais" no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

MEDIÇÃO
Qualquer
Métrica
Imperial

TENSÃO/COMPRESSÃO
Qualquer
Compressão em miniatura
Compressão
Torque
Tensão

ESTILO
Qualquer
Viga
Botão
Canister
Submersível
Tipo S
De ponto único
Tensão/compressão
Tração
Torque
Furo passante

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
4º passo: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

EXATIDÃO MÍNIMA
Qualquer
0,05%
0,1%
0,5%
1,0%
3,5%

CERTIFICAÇÕES DE AGÊNCIAS
Qualquer
ATEX
NTEP
FM
CSA

TAMBÉM DISPONÍVEL!
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Células de carga

LC101 e LC111

LC1001 e LC1011
Saiba mais
Células de carga do tipo
canister com design robusto

Saiba mais
Células de carga do tipo S,
alta exatidão

LC304

LC204 e LC214
Saiba mais
Células de carga miniaturas
universais, 2" de diâmetro,
montagem em superfície

LCFD

Saiba mais
Célula de carga de
compressão de aço inox, 1"
de diâmetro

Saiba mais
Célula de carga de baixo
perfil de compressão e tração

Saiba mais
Célula de carga miniatura,
design industrial

LCL

Saiba mais
Célula de carga
subminiatura, design robusto

0800-773-2874

Saiba mais
Células de carga de
compressão, de baixo perfil,
com saída USB

LCGB

Saiba mais
Célula de carga miniatura
para aplicações de tração ou
compressão

LCKD

LCHD

Saiba mais
Células de carga do tipo S

LC411_LCM411-USBH

LCFL

Saiba mais
Célula de carga miniatura,
com diâmetro de 0,75" a 1"

Peça pelo telefone

LC105

Saiba mais
Células de carga do tipo viga
fina com ponte completa

ou compre pelo site

LC1102 e LC1112
Saiba mais
Células de carga do tipo
canister, saída alta, para
tensão ou compressão

LCCD
Saiba mais
Células de carga tipo S de
alto desempenho

LCGD
Saiba mais
Célula de carga miniatura,
compressão industrial

LSHD
Saiba mais
Célula de carga à prova
d’água

br.omega.com
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Pressão
Células de carga de compressão, de baixo perfil

Modelos nos sistemas Métrico e Padrão, com saída USB de
alta velocidade
Compressão
0 a 50 a 0 a 400.000 lbf
0 a 25 a 0 a 5000 kgf

LC411-5K-USBH, em
tamanho inferior ao real.

Série LC411/LCM411-USBH
Cabo USB
integrado de
2 m (6') para
ser ligado
diretamente
no seu
computador.

Padrão

l 1000 leituras por segundo
l Disponibilidade de modelos com
ponte dupla
l Compatível com USB 2.0 ou inferior
l Terminação para conector USB
padrão
l Alimentação completa através de
porta USB
l Toda em aço inoxidável para
ambientes industriais hostis
l Calibração em 5 pontos, rastreável
conforme o NIST
l Resistor de calibração de 59 K
integrado

1000 atuali
por segundzações
alta velocido em
ade
LC411-50K-USBH, em
tamanho inferior ao real.

ESPECIFICAÇÕES

A série LC411-USBH de células de
carga USB de alta velocidade pode ser
ligada diretamente em seu computador.
Um software gratuito simplifica o
registro de dados e o mapeamento
das leituras. Também estão incluídos
APIs .NET e um conjunto de comandos
para acessar a linha de comandos.
Nenhuma fonte de alimentação
adicional é necessária. A célula de
carga é alimentada diretamente a partir
da porta USB do seu computador.
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/lc411_lcm411-usbh

Dimensões: mm (polegada)

Excitação: A partir da porta USB
Saída: Digital (USB 2.0)
Calibração em 5 pontos: Inclui 0%, 50%,
100%, 50%, 0%
Nota: Modelos > 300.000 lbf são calibrados a
300.000 lbf. Calibrações de fundo de escala acima
de 300.000 libras são feitas somente por meio de
cotação.

Tempo de resposta: Até 1 ms; carga sem
impacto
Linearidade:
≤3000 lb: ±0,13% do fundo de escala
>3000 lb: ±0,10% do fundo de escala
Histerese:
≤3000 lb: ±0,12% do fundo de escala
>3000 lb: ±0,10% do fundo de escala
Repetibilidade: ±0,05%

Balanço de zero: ±1,0% do fundo de escala
Temperatura operacional:
-40 a 80º C (-40 a 176º F)
Temperatura compensada:
16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos térmicos:
Zero: 0,0045% da saída do fundo de 		
escala (FSO)/°C (0,003%FSO/°F)
Span: 0,006% da saída do fundo de escala
(FSO)/°C (0,004%FSO/°F)
Sobrecarga segura: 150% da capacidade do
fundo de escala
Sobrecarga máxima: 300% da capacidade do
fundo de escala
Deflexão de fundo de escala: típica de 0,025 a
0,076 mm (0,001 a 0,003")
Conexão elétrica: cabo de 1,8 m (6’) com
conector USB padrão
Classe de proteção: IP65

CAPACIDADE
lb
50 a 10,000
15,000 a 25,000
50,000 a 75,000
100,000
200,000
300,000
400,000

23 a 4537
6806 a 11,343
22,686 a 34,029
45,372
90,744
136,116
181,488

55 a 11,023

25 to 5000
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kg

66 (2.62)
83 (3.25)
127 (5.00)
152 (6.00)
203 (8.00)
229 (9.00)
254 (10.00)

Peça pelo telefone

66 (2.62)

D1

H

MODELOS PADRÃO
19.05 (0.75) 32 (1.25)
24.89 (0.98) 41 (1.62)
41.15 (1.62) 64 (2.50)
44.45 (1.75) 89 (3.50)
69.85 (2.75) 121 (4.75)
76.20 (3.00) 121 (4.75)
76.20 (3.00) 121 (4.75)
MODELOS MÉTRICO
76.20 (3.00) 32 (1.25)

0800-773-2874

H1

K

2.3 (0.09)
2.3 (0.09)
3.0 (0.12)
3.8 (0.15)
4.6 (0.18)
4.6 (0.18)
6.4 (0.25)

6.4 (0.25)
6.4 (0.25)
6.4 (0.25)
9.4 (0.37)
13 (0.50)
16 (0.63)
19 (0.75)

2.3 (0.09) 6.4 (0.25)

G

I

56 (2.18) 6-40 UNF-2B
69 (2.71) 10-32 UNF-2B
105 (4.12) 5⁄16-24 UNF-2B
124 (4.87) 7⁄16-20 UNF-2B
164 (6.43) 5⁄8-18 UNF-2B
191 (7.50) 3⁄4-16 UNF-2B
216 (8.50) 7⁄8-14 UNF-2B
56 (2.18)

ou compre pelo site

M4 x 0.7

br.omega.com

Pressão
Células de carga de baixo perfil
À prova d’água para aplicações úmidas ou lavagens de alta pressão

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/lshd

Capacidades de 5 a 500.000 libras
Capacidades de 2,3 kgf a 225
Série LSHD
Padrão

l Alta precisão
l Calibração em 5 pontos, rastreável
conforme o NIST
l Hermeticamente selado para
aplicações úmidas e submersas
l Construção toda em aço inoxidável
para ambientes industriais hostis
l Intercambiabilidade de 1% para
aplicações com balanças
l Alta resistência a cargas laterais
l Baixo perfil para facilitar a instalação
l O padrão inclui cabo à prova d’água de
3 m (10')

Conexão à prova
d'água moldada para
alta pressão

LSHD-1000.

As células de carga da série LSHD são seladas
hermeticamente e possuem um cabo moldado
a alta pressão e temperatura para garantir
uma vida útil longa em aplicações úmidas ou
submersas, como em balanças rodoviárias ou
ferroviárias. Os cabos são fornecidos em um
comprimento-padrão de 3 m(10’), entretanto,
há disponibilidade de comprimentos maiores.
Muitos comprimentos-padrão encontram-se
em estoque, mas também disponibilizamos
tamanhos personalizados.

øD

CONEXÃO T EM

A

T THREAD
THRU
ROSCA

B

H

3
m (10')
SUBMERSIBLE
CABO
SUBMERSÍVEL
DE 3CABLE
METROS (10’)
(CUSTOM
LENGTH
AVAILABLE) PESONALIZADO)
(DISPONÍVEL
EM COMPRIMENTO

Fiação para conectores:
Vermelho (+) Excitação
Preto
(-) Excitação
Verde
(+) Saída
Branco (-) Saída

C

Especificações
Excitação: 10 Volts, 15 VCC, no máximo
Intervalos de medição (ranges) de saída ≤ 25 lb:
2 mV/V ± 1%
Intervalos > 25 lb: 3 mV/V ± 1%
Calibragem: em 5 pontos em tração

56
(2.2)
”F” COUNTER
BORED
FUROS
DE FOLGA
COM
CLEARANCE
HOLES
REBAIXO
“F” IGUALMENTE
EQ SP ONNO
”G”DIÂMETRO
DIA BC
ESPAÇADOS
DIA
THRU
"G" – DIÂMETRO”K”
DO
CÍRCULO
DO PARAFUSO "K" VASADO

ø = diâmetro
Dimensões: mm (polegada)

TOP VIEW
VISTA
SUPERIOR

0%, 50%, 100%, 50%, 0% da capacidade
Linearidade ≤ 25 lb: ± 0,2% do fundo de escala
Intervalos > 25 lb: ± 0,1% do fundo de escala

180° F)

Histerese ≤ 25 lb: ± 0,1% do fundo de escala
Intervalos > 25 lb: ± 0,08% do fundo de escala

Temperatura compensada:
15° C a 71° C (60° F a 160° F)

Repetibilidade ≤ 25 lb: ± 0,1% do fundo de escala
Intervalos > 25 lb: ± 0,03% do fundo de escala
Balanço de zero: ±1% do fundo de escala
Deflexão de fundo de escala: 0,025 a 0,075 mm
(0,001 a 0,003")
Temperatura operacional: -18° C a 82° C (0° F a

Capacidade (lb)

Nível de proteção: IP68
Conexão elétrica: cabo submersível de 3 m (10’)
Veja tabela para conhecer outros comprimentos
disponíveis.

Efeitos térmicos:
Span: ± 0,0036% da leitura/°C
	
Zero: ± 0,0036% do fundo de escala/°C

Construção: aço inoxidável 17-4 pH
Profundidade de submersão:
Intervalo de medição de 5 a 10K: 3 m (10')
Intervalo de medição de 20 a 50K: 6 m (20')
Intervalos de medição de 75 a 500K: 15 m (50')

Sobrecarga segura: 150% da capacidade
Sobrecarga máxima: 300% da capacidade
Resistência da ponte: 350 Ω, nominal

Dimensões: mm (polegada)
F
Roscas T
51 (2.00)
6
¼ – 28UNF–2B

B

C

A

19 (0.75)

32 (1.25)

23 (0.92)

7 (0.28)

57 (2.25)

6

3

⁄8 – 24UNF–2B

19 (0.75)

32 (1.25)

23 (0.92)

9 (0.34)

67 (2.63)

6

½ – 20UNF–2B

19 (0.75)

32 (1.25)

23 (0.92)

10 (0.40)

114 (4.50)

8

1 – 14UNS–2B

38 (1.50)

51 (2.00)

32 (1.24)

13 (0.53)

124 (4.88)

8

1½ – 12UNF–2B

38 (1.50)

51 (2.00)

32 (1.24)

197 (7.75)

12

2 – 12UN–2B

38 (1.50)

51 (2.00)

32 (1.24)

D

H

K

5 a 25

64 (2.50)

20 (0.80)

4.6 (0.18)

50 a 1000

76 (3.00)

25 (1.00)

2000 a 5000

89 (3.50)

25 (1.00)

7500 a 15,000

140 (5.50)

46 (1.80)

20,000 a 50,000

152 (6.00)

46 (1.80)

75,000 a 100,000

229 (9.00)

64 (2.50)

17 (0.66)

G

150,000 a 200,000

279 (11.00)

76 (3.00)

20 (0.78)

241 (9.50)

12

2½ – 12UN–2B

38 (1.50)

51 (2.00)

32 (1.24)

300,000 a 500,000

356 (14.00)

108 (4.25)

25 (1.00)

298 (11.75)

12

3½ – 8UN–2B

38 (1.50)

51 (2.00)

32 (1.24)

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Pressão
Célula de carga de compressão miniatura do tipo
industrial
Modelos nos sistemas métrico e padrão

LCGD-100.
P-CCG

Compressão
0 a 25lb a 0 a 50.000 lb
0-100 N a 0-200,000 N

Mostrado no
tamanho real.

LCGD-2K.

Série LCGD/LCMGD
D2

Padrão

L

l Calibração em 5 pontos, rastreável
conforme o NIST
l Aço inoxidável
l Alta precisão
l Baixo perfil
l Tamanho miniatura

BOTÃO
SPHERICAL
ESFÉRICO
DE
LOAD
APLICAÇÃO
DE
CARGA
BUTTON

H

S.S.DE
MOLA
SPRING
AÇO
INOX
PARA
STRAIN
ALÍVIO
DE
RELIEF
TENSÃO

D1

Vermelho + Ex

Branco

1.5 m (5')
CABO
PTFE
PTFE
DE
Cable
1,5
m (5’)

+ Saída

3
MOUNTING
HOLES,
"A" THREAD
X "B"
TRÊS
FUROS DE
MONTAGEM,
ROSCA
“A”DEEP,
X,
DIÂMETROSPACED
DO CÍRCULO
DO PARAFUSO
EQUALLY
AS SHOWN
ON "C" “B”
PROFUNDO,BOLT
COMCIRCLE
ESPAÇAMENTO IDÊNTICO,
DIAMETER
CONFORME MOSTRADO EM "C".

A série LCGD/LCMGD de células de
Preto
– Ex
Verde
– Saída
Dimensões disponíveis na Internet.
carga miniatura de baixo perfil são células
de compressão que oferecem excelente
MODELOS-PADRÃO
estabilidade no longo prazo. Por serem
CAPACIDADE
totalmente construídas em aço inoxidável,
lb
N
CÓDIGO DO PRODUTO *MEDIDORES COMPATÍVEIS
garantem confiabilidade em ambientes
industriais severos. Essas células são
25
111
LCGD-25		
DPiS, DP41-S, DP25B-S
projetadas para montagem em superfície
50
222
LCGD-50
DPiS, DP41-S, DP25B-S
plana. O design básico inclui um botão
de aplicação de carga integrado à sua
100
445
LCGD-100
DPiS, DP41-S, DP25B-S
estrutura.
250
1112
LCGD-250		
DPiS, DP41-S, DP25B-S
500
2224
LCGD-500		
DPiS, DP41-S, DP25B-S
Mostrado em
tamanho inferior ao
1000
4448
LCGD-1K		
DPiS, DP41-S, DP25B-S
real.
2000
8897
LCGD-2K		
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LCMGD-100N.
5000
22,242
LCGD-5K		DPiS, DP41-S, DP25B-S
10,000
44,484
LCGD-10K		
DPiS, DP41-S, DP25B-S
15,000
66,726
LCGD-15K		 DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
20,000
88,968
LCGD-20K		 DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
30,000
133,452
LCGD-30K		 DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
50,000
222,420
LCGD-50K		
DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
LCMGD-2KN.

MODELOS MÉTRICOS

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/lcgd

Fornecido completo, com calibração em 5
pontos rastreável conforme o NIST e dados
para calibração de shunt de 59 kΩ.
* Medidores compatíveis disponíveis na
internet.
** medidor de 4 dígitos.
Modelos de pedido: LCGD-5K, célula de
carga com capacidade de 5000 libras.
LCMGD-10KN, célula de carga com
capacidade de 10.000 newtons.

80

Peça pelo telefone

CAPACIDADE
N
lb
100
22.5
200
45
500
112
1000
225
2000
450
5000
1124
10,000
2248
20,000
4496
50,000
11,240
60,000
13,488
80,000
17,984
120,000 26,976
200,000 44,960

CÓDIGO DO PRODUTO *MEDIDORES COMPATÍVEIS
LCMGD-100N		
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LCMGD-200N
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LCMGD-500N
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LCMGD-1KN		
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LCMGD-2KN		
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LCMGD-5KN		
DPiS, DP41-S, DP25B-S
LCMGD-10KN		
DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
LCMGD-20KN		
DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
LCMGD-50KN		
DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
LCMGD-60KN		
DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
LCMGD-80KN		
DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
LCMGD-120KN
DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
LCMGD-200KN		
DPiS**, DP41-S, DP25B-S**

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Pressão
Células de carga com proteção ambiental

Modelos nos sistemas métrico e padrão
Tensão/Compressão
LCCD-2K,
0-25 lb a 0-20.000 lb
em tamanho
0-10 kgf a 0-5000 kgf
inferior ao real.

LCCD-50, em
tamanho inferior
ao real.

Série LCCD/LCMCD

Padrão

Cada extremidade da
haste REC-012M é vendida
separadamente.

T2
T1

W

T2
T1

W
l Proteção ambiental IP67
l Aço inoxidável
l Inclui certificado de calibração
l Intercambiabilidade de 0,25%
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/lccd

H
CABO
DE 6 m (20'),
4-CONDUCTOR
4 CONDUTORES,
24 AWG
4-CONDUCTOR
24 AWG
CABLE
ROSCAS
A (AMBAS
A THREADS
24 AWG
6 m (20')
AS
EXTREMIDADES)
(BOTH
ENDS)
CABLE

6 m (20')

FIAÇÃO
(TENSÃO)

ESPECIFICAÇÕES
Excitação: 10 Vac (máxima de 15 Vcc)
Saída: 3.0 mV/V ±0,25%
Linearidade: 0,03% do fundo de escala
Histerese: 0,02% do fundo de escala
Repetibilidade: 0,01% do fundo de escala
Balanço de zero: 1% do fundo de escala
Deformação em 20 min.: 0,03% do fundo
de escala
Temperatura operacional:
-18° C a 66° C (0° F a 150° F)
Temperatura compensada:
-18° C a 66° C (0° F a 150°F)
Efeitos térmicos:
Zero: 0,0027% do fundo de escala/°C
Span: ± 0,0015% da leitura/°C
Carga máxima: Segura, 150%; limite,
300%
Resistência da ponte: 350 Ω nominal
Construção: aço inoxidável 17-4 PH
Cabo: 6 m (20’), 4 condutores, blindado
Cabo de PVC de bitola 22

Peça pelo telefone

H

A THREADS
(BOTH ENDS)

VERMELHO:
PRETO:		
VERDE:		
BRANCO:		

+ENTRADA
–ENTRADA
+SAÍDA
–SAÍDA

		
Dimensões: mm (polegada)
			
CAPACIDADE
ROSCAS
H
W
T1
T2
lb
25 a 200
1/4-28 UNF-2B 63,5 (2,5) 50,8 (2) 10,2 (0,4) 19,1 (0,75)
250
3/8-24 UNF-2B 76,2 (3)
50,8 (2) 12,7 (0,5) 21,6 (0,85)
500 a 2000 1/2-20 UNF-2B 76,2 (3)
50,8 (2) 17,8 (0,7) 25,4 (1)
3000
1/2-20 UNF-2B 76,2 (3)
50,8 (2) 24,1 (0,95) 33 (1,3)
5000 a 10,000 3/4-16 UNF-2B 108 (4,25) 76,2 (3) 24,1 (0,95) 33 (1,3)
15,000
1-14 UNF-2B 139,7 (5,5) 101,6 (4) 31,8 (1,25) 40,6 (1,6)
20,000
1-1/4-12 UNF-2B 177,8 (7)
127 (5)
50,8 (2) 58,4 (2,3)
kgf
10 a 250
M8 x 1,25-6H
64 (2,5)
51 (2)
11 (0,4)
20 (0,8)
500 a 1000 M12 x 1,75-6H
76 (3)
51 (2)
19 (0,7)
25 (1)
2000
M20 x 1,5-6H 108 (4,3)
76 (3)
25 (1)
34 (1,3)
5000
M20 x 1,5-6H 121 (4,8) 89 (3,5)
25 (1)
34 (1,3)

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Extensômetros
Selecione por:
ESTILO DA GRADE DE MEDIÇÃO
Qualquer
Dupla 90°
Dupla em paralelo
Linear
Diafragma
Roseta

Use o Buscador de Produtos no Website da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!
1° passo: Na página inicial da OMEGA, selecione a
opção "Buscador de Produtos" no menu principal
e clique em "Mais" no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

TIPO DE GRADE DE MEDIÇÃO
Qualquer
Karma
Precisão
Pré-cabeado
Qualidade do transdutor
NÚMERO DE
GRADES DE MEDIÇÃO
Qualquer
1
2
3
4
COMPENSAÇÃO DE
TEMPERATURA
Qualquer
Alumínio
Aço
Descompensada

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
4º passo: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

MATERIAL
Qualquer
Karma
Constantan
DESCRIÇÃO DA GRADE DE MEDIÇÃO
Qualquer
Uso geral
Ponte completa
½ ponte
Alta resistência
Padrão estreito
Padrão miniatura
Delta
Planar
Empilhada
T

TAMBÉM DISPONÍVEL!
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ou compre pelo site
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Extensômetros

18

40

.8

m

Série KFH-D17

Série KFH-D16
Saiba mais
Extensômetros de grade X-Y
pré-cabeados

12
L -C
G IMB ON
AG AP W DU
L WI IDT CT
25 DT H O
m H 0.3 RS
m 0. 1
24 9
4 mm
m
m

m

SÉRIE SGD-LY

Saiba mais
Extensômetros pré-cabeados
com roseta planar de
0°/45°/90°

Saiba mais
Extensômetros de padrão
miniatura, 1 eixo

Série SGD-LY40

Saiba mais
Extensômetros com grade
extra longa para materiais
não homogêneos

SGD-3/120-RY13
SGD-1/120-RYB21

SGD-2/350-RY11
16.036 mm

10.5 mm

28-CONDUCTORS
LIMB 0.0315 mm
GAP 0.028 mm
AGL 2 mm

6.8 mm

18-CONDUCTORS
LIMBS 0.063 mm
GAPS 0.075 mm

16.036 mm

Série SGD-RY

Série SGD-RY
Saiba mais
Roseta planar a 45°

Série SGD-RY6

Saiba mais
Roseta delta a 60°

Série SGD-RYB

Saiba mais
Roseta delta a 60°

Saiba mais
Extensômetro de 2
elementos com roseta biaxial
a 90°

SGD-1/120-RYT21

Série SGD-RYT

Série SGK-L

Série SGK-BH3A

Série SGD-XY

Saiba mais
Roseta de três elementos a
0°/45°/90°

Saiba mais
Extensômetros biaxiais
padrão 0°/90°

Saiba mais
Dois extensômetros
separados com grades
perpendiculares em um único
transportador

Saiba mais
Extensômetros Karma de alta
resistência, padrão linear
SGT-2DD/350-SY11

8.9 mm

48-CONDUCTORS
LIMBS 0.039 mm
GAPS 0.032 mm
AGL 1.61 mm

Série SGK-LD
Saiba mais
Extensômetros Karma de
diafragma lineares

Peça pelo telefone

Série SGK-LH1

Série SGK-SD

Saiba mais
Extensômetros de padrão
linear duplo em meia ponte
com fio/aba comum

0800-773-2874

Saiba mais
Dois extensômetros de
cisalhamento, ângulos
opostos, fios eletricamente
independentes

ou compre pelo site

7.6 mm

SGT-2DD Series
Saiba mais
Quatro extensômetros em um
único transportador. Duas meiaspontes podem ser usadas para
formar uma ponte completa de
Wheatsone

br.omega.com

83

Pressão
Série KFH OMEGA™

EXTENSÔMETROS PRÉ-CABEADOS

Visite br.omega.com/kfh

metros
ô
s
n
e
t
x
E
ualidade s
q
e
d
a
g
Ome
m doi
o
c
,
a
d
a
comprovs cabos para
ou trê instalação!
a
facilitar

l Sem solda no ponto de medição
l Cada extensômetro possui um cabo de 50 mm de PTFE,
antes da transição para os fios condutores AWG 28, a fim
de evitar a aderência desses fios durante a instalação
l Extensômetros lineares de grade curta, média e longa
l Extensômetros XY com grade curta e média (Rosetas T)
l Rosetas planares de 0°/45°/90° com grade curta e
média
l Transportador de poliimida reforçado
l Extensômetros totalmente encapsulados, proporcionando
proteção contra o ambiente

84

Peça pelo telefone
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Extensômetro
mostrado em
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Pressão
Extensômetros pré-cabeados

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/kfh

De precisão e padrão linear

Modelos com 2 ou 3 fios
120 ou 350 Ω
Grades com 0,6 mm a 20 mm
de comprimento
Série KFH
(pacote com 10)
l Pré-cabeado para facilitar a
instalação
l Sem solda no ponto de medição
l Ampla faixa de medição de
temperatura
l Modelos com 2 ou 3 fios
l Marcações de alinhamento claras

l Aplicações com adesivos de cura a
quente ou a frio
l Os fios de PTFE na ponta de fixação
evitam a aderência durante a
instalação
Os extensômetros de precisão e
de padrão linear, com grades de
comprimento miniatura e médio,
são destinados para uso geral e
aplicações de análise de tensões.
São disponibilizados com dois cabos
condutores de um metro ou três cabos
de três metros e resistência de 120
Ω ou 350 Ω. Todos os modelos são
compensados para aço.

Extensômetro
mostrado em
tamanho maior do
que o real.

DIMENSÕES mm (polegada)
RESISTÊNCÓDIGO DE PRODUTO CIA NOM.
Pacote com 10
(Ω)

PADRÃO DO
EXTENSÔMETRO
S-DMS 0,3/120ZE LY41S-3

Cabos não mostrados
Mostrado
em tamanho
maior do que
o real, 0,3 mm

0.6_120ZE

Mostrado em
tamanho maior
do que o real,
LY41S-3_2012_09_19
0,6 mm

1.5_120ZE

Mostrado em
tamanho maior
LY41S-3_2012_09_19
do que o real,
1,5 mm

Mostrado em tamanho real,
3 mm

3_120ZE LY41S-3_2012_09_19

Mostrado em tamanho real,
6 mm

6_120ZE LY41S-3_2012_09_19
Mostrado em tamanho real,
10 mm

10_120ZE LY41S-3_2012_09_19

Mostrado em tamanho real,
20 mm

20_120ZE LY41S-3_2012_09_19

GRADE DE 0,3 mm
KFH-03-120-C1-11L1M2R
KFH-03-120-C1-11L3M2R
GRADE DE 0,6 mm
KFH-06-120-C1-11L1M2R
KFH-06-120-C1-11L3M3R
GRADE DE 1,5 mm
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R
KFH-1.5-120-C1-11L3M3R
GRADE DE 3 mm
KFH-3-120-C1-11L1M2R
KFH-3-120-C1-11L3M3R
KFH-3-350-C1-11L1M2R
KFH-3-350-C1-11L3M3R
GRADE DE 6 mm
KFH-6-120-C1-11L1M2R
KFH-6-120-C1-11L3M3S
KFH-6-350-C1-11L1M2R
KFH-6-350-C1-11L3M3R
GRADE DE 10 mm
KFH-10-120-C1-11L1M2R
KFH-10-120-C1-11L3M3R
GRADE DE 20 mm
KFH-20-120-C1-11L1M2R
KFH-20-120-C1-11L3M3R

GRADE
A

B

TRANSPORTADOR

C

D

COMPRIMENTO
V. MÁX*, TEMP. DA TERMINAÇÃO
(Vrms) COMP.
E DO CABO

120
120

0.3
1.96
4.5
(0.012) (0.077) (0.18)

3.9
(0.15)

1.5
1.5

ST
ST

Dois cabos de 1 m
Três cabos de 3 m

120
120

0.6
1.1
4.8
(0.024) (0.043) (0.19)

3.9
(0.15)

1.5
1.5

ST
ST

Dois cabos de 1 m
Três cabos de 3 m

120
120

1.5
1.5
5.8
(0.059) (0.059) (0.23)

3.9
(0.15)

2.5
2.5

ST
ST

Dois cabos de 1 m
Três cabos de 3 m

120
120
350
350

3.0
2.0
7.4
(0.118) (0.079) (0.29)

3.9
(0.15)

4
4
9
9

ST
ST
ST
ST

Dois cabos de 1 m
Três cabos de 3 m
Dois cabos de 1 m
Três cabos de 3 m

120
120
350
350

6.0
(0.24)

2.0
10.5
(0.079) (0.41)

3.9
(0.15)

8
8
15
15

ST
ST
ST
ST

Dois cabos de 1 m
Três cabos de 3 m
Dois cabos de 1 m
Três cabos de 3 m

120
120

10
(0.39)

3.0
(0.12)

14.8
(0.58)

4.8
(0.19)

14
14

ST
ST

Dois cabos de 1 m
Três cabos de 3 m

120
120

20
(0.79)

3.0
(0.12)

25.2
(0.99)

4.8
(0.19)

7
7

ST
ST

Dois cabos de 1 m
Três cabos de 3 m

ACESSÓRIOS
CÓDIGO DE PRODUTO

DESCRIÇÃO

TT300

Kit completo de adesivo de cura a quente

SG496

1 oz. de cianoacrilato de metila (cerca de 750 medidas)

SG401

0,1 oz. de cianoacrilato de etil (cerca de 50 medidas)

* Tensão de energização máxima permitida para a ponte (Vrms)
Modelos de pedido: KFH-1.5-120-C1-11L1M2R, grade linear de 1,5 mm, 120 Ω, com dois cabos condutores de 1 m (3,3').
KFH-3-350-C1-11L3M3R, grade linear de 3 mm, 350 Ω, com três cabos condutores de 3 m (9,8').

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Pressão
Extensômetros pré-cabeados
De precisão padrão X-Y planar

Modelos com 2 ou 3 fios
120 ou 350 Ω
Grades com 0,6 mm a 6 mm de
comprimento
Série KFH
(pacote com 10)

l Pré-cabeado para facilitar a
instalação
l Sem solda no ponto de medição
l Ampla faixa de medição de 		
temperatura

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/kfh

l Modelos com 2 ou 3 fios
l Marcações de alinhamento claras
l Aplicações com adesivos de cura a
quente ou a frio
l Os fios de PTFE na ponta de fixação
evitam a aderência durante a
instalação
O padrão XY planar permite uma
medição precisa, eliminando os erros
geralmente associados ao padrão
XY empilhado. Esses extensômetros
encontram-se disponíveis com cabos
condutores de um metro ou três
cabos de três metros por grade, e são
compensados para aço.

Extensômetro
mostrado em
tamanho maior do
que o real.

DIMENSÕES mm (polegada)

PADRÃO DO
EXTENSÔMETRO

Cabos não mostrados
Mostrado
em tamanho

06_120ZE XY31S-3_2012_09_19
maior do que

o real, 0,6 mm
Mostrado

em tamanho
1.5_120ZE XY31S-3_2012_09_19
maior do que

o real, 1,5 mm

Mostrado em tamanho
real, 3 mm

3_120ZE XY31S-3_2012_09_19

Mostrado em tamanho
real, 6 mm

6_120ZE XY31S-3_2012_09_19

CÓDIGO DE
PRODUTO
Pacote com 10

RESISTÊNCIA
NOM.
(Ω)

GRADE

TRANSPORTADOR

COMPRIMENTO
DA
TERMINAÇÃO E
V. MÁX*, TEMP. DO CABO POR
(VRMS) COMP.
GRADE

A

B

C

D

0.6
(0.024)

1.0
(0.039)

5.1
(0.20)

6.9
(0.27)

1.5

ST

Dois cabos de 1 m

1.5

ST

Três cabos de 3 m

1.5
(0.059)

1.6
(0.063)

5.8
(0.23)

6.9
(0.27)

3

ST

Dois cabos de 1 m

3

ST

Três cabos de 3 m

5.5

ST

Dois cabos de 1 m

3.0
(0.12)

3.2
(0.13)

7.5
(0.30)

9.4
(0.37)

5.5

ST

Três cabos de 3 m

GRADE DE 0,6 mm
KFH-06-120-D16-11L1M2S

120

KFH-06-120-D16-11L3M3S

120

GRADE DE 1,5 mm
KFH-1.5-120-D16-11L1M2S

120

KFH-1.5-120-D16-11L3M3S

120

GRADE DE 3 mm
KFH-3-120-D16-11L1M2S

120

KFH-3-120-D16-11L3M3S

120

KFH-3-350-D16-11L1M2S

350

10

ST

Dois cabos de 1 m

KFH-3-350-D16-11L3M3S

350

10

ST

Três cabos de 3 m

120

11

ST

Dois cabos de 1 m

GRADE DE 6 mm
KFH-6-120-D16-11L1M2S
KFH-6-120-D16-11L3M3S

120

KFH-6-350-D16-11L1M2S

350

KFH-6-350-D16-11L3M3S

350

6.0
(0.24)

6.3
(0.25)

11
(0.43)

16
(0.63)

11

ST

Três cabos de 3 m

20

ST

Dois cabos de 1 m

20

ST

Três cabos de 3 m

ACESSÓRIOS
CÓDIGO DE PRODUTO

DESCRIÇÃO

TT300

Kit completo de adesivo de cura a quente

SG496

1 oz. de cianoacrilato de metila (cerca de 750 medidas)

SG401

0,1 oz. de cianoacrilato de etil (cerca de 50 medidas)

* Tensão de energização máxima permitida para a ponte (Vrms)
Modelos de pedido: KFH-1.5-120-D16-11L1M2S, grade linear de 1,5 mm, 120 Ω, com dois cabos condutores de 1 m (3,3').
KFH-3-350-D16-11L3M3S, grade linear de 3 mm, 350 Ω, com três cabos condutores de 3 m (9,8').
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Pressão
Extensômetros pré-cabeados

Padrão roseta planar de 0°/45°/90°

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/kfh

Modelos com 2 ou 3 fios
120 ou 350 Ω
Grades com 0,6 mm a 6 mm de
comprimento
Série KFH
(pacote com 10)

l Pré-cabeado para facilitar a
instalação
l Sem solda no ponto de medição
l Ampla faixa de medição de 		
temperatura

l Modelos com 2 ou 3 fios
l Marcações de alinhamento claras
l Aplicações com adesivos de cura a
quente ou a frio
l Os fios de PTFE na ponta de fixação
evitam a aderência durante a instalação
O padrão roseta planar permite uma
medição precisa, eliminando os erros
geralmente associados ao padrão
empilhado. Esses extensômetros
encontram-se disponíveis com cabos
condutores de um metro ou três
cabos de três metros por grade, e são
compensados para aço.

Extensômetro
mostrado em
tamanho maior
do que o real.

DIMENSÕES mm (polegadas)

PADRÃO DO
EXTENSÔMETRO

CÓDIGO DE
PRODUTO
Pacote com 10

Mostrado em
tamanho maior
do que o real,
06_120ZE RY81S-3_2012_09_19
0,6 mm

GRADE DE 0,6 mm

Mostrado
em tamanho
maior do que
1.5_120ZE RY81S-3_2012_09_19
o real, 1,5 mm

GRADE DE 1,5 mm

Cabos não mostrados.

Mostrado em tamanho real,
3 mm

3_120ZE RY81S-3_2012_09_19

Mostrado em tamanho real,
6 mm

6_120ZE RY81S-3_2012_09_19

RESISTÊNCIA
NOM.
(Ω)

KFH-06-120-D17-11L1M2S

120

KFH-06-120-D17-11L3M3S

120

KFH-1.5-120-D17-11L1M2S

120

KFH-1.5-120-D17-11L3M3S

120

GRADE

TRANSPORTADOR

COMPRIMENTO
DA TERMINAÇÃO
V. MÁX*, TEMP. E DO CABO POR
(VRMS) COMP.
GRADE

A

B

C

D

0.6
(0.024)

1.1
(0.043)

4.8
(0.19)

9.9
(0.39)

1.6

ST

Dois cabos de 1 m

1.6

ST

Três cabos de 3 m

1.5
(0.059)

1.5
(0.059)

5.8
(0.23)

10.2
(0.40)

2.5

ST

Dois cabos de 1 m

2.5

ST

Três cabos de 3 m

3

ST

Dois cabos de 1 m

GRADE DE 3 mm
KFH-3-120-D17-11L1M2S

120

KFH-3-120-D17-11L3M3S

120

KFH-3-350-D17-11L1M2S

350

KFH-3-350-D17-11L3M3S

3

ST

Três cabos de 3 m

5.5

ST

Dois cabos de 1 m

350

5.5

ST

Três cabos de 3 m

120

7.5

ST

Dois cabos de 1 m

7.5

ST

Três cabos de 3 m

13

ST

Dois cabos de 1 m

13

ST

Três cabos de 3 m

3.0
(0.12)

2.0
(0.079)

7.4
(0.29)

13.9
(0.55)

GRADE DE 6 mm
KFH-6-120-D17-11L1M2S
KFH-6-120-D17-11L3M3S

120

KFH-6-350-D17-11L1M2S

350

KFH-6-350-D17-11L3M3S

350

6.0
(0.24)

2.0
(0.079)

10.5
(0.41)

18.7
(0.74)

ACESSÓRIOS
CÓDIGO DE PRODUTO

DESCRIÇÃO

TT300

Kit completo de adesivo de cura a quente

SG496

1 oz. de cianoacrilato de metila (cerca de 750 medidas)

SG401

0,1 oz. de cianoacrilato de etil (cerca de 50 medidas)

* Tensão de energização máxima permitida para a ponte (Vrms)
Modelos de pedido: KFH-1.5-120-D17-11L1M2S, grade linear de 1,5 mm, 120 Ω, com dois cabos condutores de 1 m (3,3').
KFH-3-350-D17-11L3M3S, grade linear de 3 mm, 350 Ω, com três cabos condutores de 3 m (9,8').

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Rotâmetros
Selecione por:
VAZÃO MÁXIMA
Escolha Ar ou Água
Ar

Use o Buscador de Produtos no Website da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!
1° passo: Na página inicial da OMEGA, selecione a
opção "Buscador de Produtos" no menu principal
e clique em "Mais" no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

Água

PRESSÃO MÁXIMA
Qualquer
50 psi
100 psi
150 psi
300 psi
VÁLVULA
Qualquer
Sim
Não
EXATIDÃO MÍNIMA
Qualquer
2%
3%
4%
5%
10%
TEMPERATURA MÁXIMA
Qualquer
20° C (68° F)
35° C (95° F)
65° C (149° F)
90° C (194° F)
120° C (248° F)

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
4º passo: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Qualquer
Aplicação em ambiente corrosivo
Leitura direta
Graduação dupla
Multitubos
Montagem em painel

TAMBÉM DISPONÍVEL!
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Rotâmetros

FL-1,2,3,4,5,6,7,8GP

Série FL-10

Saiba mais
Rotâmetros multitubo/para
dosagem de gás

Saiba mais
Rotâmetro para vazão de
líquidos

FL-2000

FL-1800
Saiba mais
Rotâmetros para aplicações
corrosivas

FL-5000

Saiba mais
Medidores de vazão de
acrílico

Saiba mais
Rotâmetros de acrílico estilo
OEM

FL-3000 e FL-3100
Saiba mais
Rotâmetros PTFE com válvulas PTFE

FL3200, FL3300, FL3400, FL3500

FL30000

Saiba mais
Rotâmetros de purga

Saiba mais
Medidores de vazão para
medir água em sistema de
tubulação fechada

Saiba mais
Rotâmetros de 65 e 150 mm

FL46300

Saiba mais
Medidores de vazão em linha
com adaptadores

0800-773-2874

Saiba mais
Rotâmetros para aplicações
corrosivas

Saiba mais
Kits de rotâmetros de acrílico
de leitura direta

FL45100

FL4000

FL-1700

Saiba mais
Rotâmetros de alta exatidão

FL-2500

FL-800

Saiba mais
Medidores de fluxo com tubo
de vidro
Tubo de fácil substituição,
com escudo frontal para
aumentar a visualização

Peça pelo telefone

FL-1500A

FL7000

Saiba mais
Medidores de vazão em linha

ou compre pelo site

Saiba mais
Rotâmetros de acrílico estilo
OEM

br.omega.com
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Vazão
Medidor de vazão ultrassônico híbrido Doppler ou de Tempo de
Trânsito em uma única unidade

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/fdh-1

Série FDH-1

l Modo de operação selecionável entre Doppler ou
Tempo de Trânsito
l Transdutor de instalação rápida e fácil tipo clamp-on
l Programável pelo usuário via interface acionada por
menu de cinco botões
l Tela LCD de alta qualidade, QVGA de 320 x 240
pixels, com luz de fundo
l Registro de dados para formato de cartão SD padrão
l Saída de pulso isolada de 4 a 20 mA ou de 0 a 1 kHz
(totalmente configurável)
l Relés e comunicações opcionais
A tecnologia Doppler é usada para medir a vazão de líquidos com
particulados e/ou bolhas em suspensão. A tecnologia de tempo de
trânsito é utilizada para líquidos limpos.

Materiais/requisitos para o tubo
(maioria dos tubos em metal e plástico)
Materiais para o tubo

Latão (naval)
Cobre
Plástico reforçado
com fibra de vidro
Ferro (fundido)
Ferro (dúctil)
Náilon
Polietileno (HDPE)
Polietileno (LDPE)
Polipropileno
PVC / CPVC
Aço inoxidável 304
Aço inoxidável 304L
Aço inoxidável 316
Aço (1% de carbono)
Aço (carbono)
Titânio

FDH-1, em
tamanho inferior
ao real.

O medidor de vazão ultrassônico híbrido da série FDH-1, fornecido
pela OMEGA, permite que o cliente escolha entre a tecnologia
Doppler ou de tempo de trânsito no mesmo instrumento. Saída
analógica isolada, saída de frequência e capacidade de registrar
dados em cartões-padrão SD são alguns dos recursos-padrão
incluídos. O FDH-1 é programado através de uma tela LCD QVGA
com menu e painel de interface com cinco botões. Também oferece
a opção de funções de controle com saídas de relé (-R3). O pacote
opcional de comunicações (-COMM) oferece ao usuário capacidade
de conexão com um computador através de RS232, RS485, USB e
Ethernet.

Intervalos de tamanho dos
tubos (Doppler) em mm (pol.)

Intervalos de tamanho dos tubos
(tempo de trânsito) em mm (pol.)

Tamanho máx. da parede
do tubo em mm (pol.)

63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)

63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)

13 (0,5)
13 (0,5)

63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
25 a 2500 (1 a 100)
25 a 2500 (1 a 100)
25 a 2500 (1 a 100)
25 a 2500 (1 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)

63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
25 a 2500 (1,5 a 100)
25 a 2500 (1,5 a 100)
25 a 2500 (1,5 a 100)
25 a 2500 (1,5 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)
63 a 2500 (2 a 100)

13 (0,5)
13 (0,5)
13 (0,5)
50 (2)
50 (2)
25 (1)
13 (0,5)
50 (2)
13 (0,5)
13 (0,5)
13 (0,5)
13 (0,5)
13 (0,5)
13 (0,5)

Nota: A superfície externa do tubo deve estar limpa e lisa. Isolamento, revestimento, ferrugem e outras imperfeições devem ser removidas
antes da instalação dos transdutores. A superfície interna do tubo deve estar lisa para refletir a onda sonora de forma apropriada.
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Vazão
Opções de comunicação

Opções de controle de processo

Qualquer instrumento FDH-1 pode ser equipado com um
pacote de comunicação (-COMM) que inclui conexões para
Ethernet, USB, RS232 e RS485, além de um software de
direito reservado. Quando conectado a um computador que
tem o software instalado, o usuário pode acessar o menu de
configuração para editar o programa e fazer downloads de
registros de dados diretamente para um computador.

Qualquer modelo FDH-1 pode ser equipado com um pacote
de relés para controle de processo (-R3), que inclui três
relés de 10 A, programáveis de forma independente. Cada
relé pode ser configurado para responder a alterações na
taxa de vazão mensurada ou no valor da vazão total acumulada. Quando utilizado para monitorar a vazão, é possível
programar alarmes para taxas altas, baixas ou faixas de
medição. Quando utilizado para monitorar o acumulado total,
é possível realizar operações em lotes de forma manual ou
automática, programada (alimentação proporcional).

A interface do software para o usuário reproduz um
touchpad de cinco botões, o que torna simples aprender
a usar o programa. Clicar nos botões é o mesmo que
pressioná-los no touchpad do FDH-1. Pressionar e manter
pressionada a tecla shift e clicar em um botão simula o ato
de pressionar e segurar um botão no touchpad.

Dimensões: mm (polegada)

127
(5)

218
(8.6)

234
(9.2)

NEMA 4X
IP66

297
(11.7)

23
(0.9)

19
(0.75)

| Hybrid Ultrasonic Flowmeter

Doppler /
Transit Time

264
(10.38)

279
11

38
(1.5)

20
(0.8)
TYP.
(0.8)
TÍPICO

33
(1.30)

| Hybrid Ultrasonic Flowmeter
NEMA 4X
IP66

264
(10.4)
Doppler /
Transit Time

63.5
(2.5)

199
(7.8)

41
(1.6)

79
(3.12)
75
(2.95)

Transducer
Transdutor (Series
(série A)A)

Withsuporte
Wall Mount
Hardware
Com
para montagem
em parede

Código de produto

Descrição

FDH-1

Medidor de vazão híbrido ultrassônico tipo Doppler ou tempo de trânsito

FDH-1-COMM

Medidor de vazão híbrido ultrassônico com todas as opções de comunicações (RS232, RS485,
USB e Ethernet)

FDH-1-R3

Medidor de vazão híbrido ultrassônico com saídas de relé

FDH-1-COMM-R3

Medidor de vazão híbrido ultrassônico com todas as comunicações e relés (RS232, RS485,
USB e Ethernet)

Fornecido completo, com suporte para montagem, braçadeiras de aço inox e manual de operação.
Para unidades de 250 V e tomada CEE 7/VII, adicione "-250VE" ao número do modelo, sem qualquer custo adicional.
Para unidades de 250 V e tomada NEMA 6/15, adicione "-250V" ao número do modelo, sem qualquer custo adicional.
Para unidades com cabo de 15,2 m (50’) para o sensor, acrescente "-50FT" ao número do modelo, com custo adicional.
Para unidades com cabo de 30,5 m (100’) para o sensor, acrescente "-100FT" ao número do modelo, com custo adicional.
Modelos de pedido: FDH-1-50FT, medidor de vazão ultrassônico híbrido tipo Doppler ou tempo de trânsito, com cabo de 50’ para
transdutor.
FDH-1-R3-250V, medidor de vazão ultrassônico híbrido tipo Doppler ou tempo de trânsito, saídas de relé, 250 V e tomada elétrica NEMA
4X(IP66).

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Vazão
Inserção
Medidor de vazão
eletromagnético

FMG981-B

Série FMG980

l Sem partes móveis
l Durável
l Fácil de instalar
l Fácil manutenção

FMG981-P

Os medidores de vazão
eletromagnéticos de inserção da série
FMG980 são projetados para líquidos
condutivos em tubos de 25 mm a 305
mm (1" a 12"). As opções de materiais
(aço inox, latão e PVC) permitem que
o medidor se adapte a várias faixas de
temperatura, pressão e a ambientes
corrosivos.
O FMG980 é altamente adequado para
aplicações difíceis, que apresentam
variações de viscosidade e fluxos
pulsantes, tais como em bombas
pneumáticas de diafragma. Sem partes
móveis, esses medidores podem ser
usados em aplicações “sujas”, nas quais
os resíduos danificariam um instrumento
mecânico. Como todos os medidores
magnéticos, quando utilizados em
aplicações químicas de injeção, esses
medidores devem ser instalados a
montante da tubulação (ou a jusante,
longe o bastante para permitir a mistura
completa dos fluidos antes de chegar ao
medidor).
Projetada com o objetivo de oferecer
modularidade e versatilidade, a série
FMG980 possui uma saída de pulso
consumidora de corrente que pode ser
combinada com um transmissor ou
indicador. Para saídas analógicas e
indicação de vazão e fluxo total, podese usar uma tela FMG980. Uma saída
analógica cega é fornecida pelo FMG1000-MAW.
Os medidores de inserção de
profundidade fixa da série FMG980
exigem conexões especiais para a
instalação.
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FMG981-S

Todos os modelos são
mostrados em tamanho
inferior ao real.
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/fmg980

ESPECIFICAÇÕES

Tamanhos de tubo: 25 a 305 mm (1 a
12")
Materiais mecânicos: aço inox 316/latão/
PVC
Eletrodos: Hastelloy®
Invólucro: Fundido e revestido com
alumínio em pó
Tampa do eletrodo: PVDF
Anel de vedação: EPDM (FKM opcional)
Potência total: 12 a 25 Vcc, 250 mA
Baixa potência: 12 a 25 Vcc, média de 40
mA com picos de 250 mA
Vazão: 0,28 a 20 pés/seg. (0,08 a 6,09 m/
seg.)
Temperatura ambiente: -17° C a 72° C
(0° F a 160° F)

0800-773-2874

Temperatura do fluido:
Latão/Aço inox: 0° C a 93° C (32° F
a 200° F)
PVC: 0° C a 55° C (32° F a 130° F) a 0 psi
Pressão:
Latão/Aço inox: 13,8 bar (200 psi)
PVC: 10 bar (150 psi) a 75° F
Condutividade mínima:
20 microSiemens/cm
Exatidão da calibração: ±1% do fundo de
escala
Saída: pulso de onda quadrada, isolação
óptica, 550 Hz @ 20 pés/seg.
Detecção de tubo vazio: Padrões para vazão
zero
Certificações: Marcação CE (somente para
aço inox, latão e alimentação padrão)

ou compre pelo site

br.omega.com

Vazão
Conexões de instalação (obrigatório)
Tamanho
em
polegadas

Bronze soldada

Abraçadeira de
Latão com
bronze
solda/brasagem

Bronze NPT

Tê de PVC

Abraçadeira de
PVC

1

FP981-1BRS

FP981-1BRT

N/A

N/A

FP981-1PVC

N/A

1,5

FP981-15BRS

FP981-15BRT

N/A

N/A

FP981-15PVC

N/A

2

FP981-2BRS

FP981-2BRT

N/A

N/A

FP981-2PVC

N/A

3

FP981-3BRS

FP981-3BRT

FP981-3BRSF

FP981-3BRW

N/A

FP981-3PVCS

4

FP981-4BRS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

FP982-4BRT

FP982-4BRSF

FP982-4BRW

N/A

FP982-4PVCS

6

N/A

N/A

N/A

FP982-6BRW

N/A

FP982-6PVCS

8

N/A

N/A

N/A

FP982-8BRW

N/A

FP982-8PVCS

10

N/A

N/A

N/A

FP982-10BRW

N/A

N/A

12

N/A

N/A

N/A

FP983-12BRW

N/A

N/A

Tamanho em
polegadas

Tê de aço inox

Soldado em aço
inox

Tê de aço
carbono

Soldado em aço
carbono

Abraçadeira de
ferro dúctil

1

FP981-1S

N/A

FP981-1C

N/A

N/A

1,5

FP981-15S

N/A

FP981-15C

N/A

N/A

2

FP981-2S

N/A

FP981-2C

N/A

N/A

3

N/A

FP981-3SW

N/A

FP981-3CW

FP981-3DS

4

N/A

FP982-4SW

N/A

FP982-4CW

FP982-4DS

6

N/A

FP982-6SW

N/A

FP982-6CW

FP982-6DS

8

N/A

FP982-8SW

N/A

FP982-8CW

FP982-8DS

10

N/A

FP982-10SW

N/A

FP982-10CW

FP982-10DS

12

N/A

FP983-12SW

N/A

FP983-12CW

FP983-12DS

Conexões de instalação vendidas separadamente
Código de produto
FMG981-B
FMG981-P
FMG981-S

Código de produto
FMG981M-B
FMG981M-P
FMG981M-S

FMG982-B
FMG982-P
FMG982-S

FMG982M-B
FMG982M-P
FMG982M-S

FMG983-B
FMG983-P
FMG983-S

FMG983M-B
FMG983M-P
FMG983M-S

Descrição
Sensor de inserção eletromagnético de latão, para conexões de 1" a 3"
Sensor de inserção eletromagnético de PVC, para conexões de 1" a 3"
Sensor de inserção eletromagnético de aço inoxidável 316, para conexões de 1"
a 3"
Sensor de inserção eletromagnético de latão, para conexões de 4" a 10"
Sensor de inserção eletromagnético de PVC, para conexões de 4" a 10"
Sensor de inserção eletromagnético de aço inoxidável 316, para conexões de 4"
a 10"
Sensor de inserção eletromagnético de latão, para conexões de 12"
Sensor de inserção eletromagnético de PVC, para conexões de 12"
Sensor de inserção eletromagnético de aço inoxidável 316, para conexões de 12"

* Código de produtos com tela montada no sensor.

Acessórios
Código de produto
FMG980W
FMG980-BCAP
FMG980-PCAP
FMG980-SCAP

Descrição
Indicador de vazão e fluxo total para montagem em parede
Tampa de latão
Tampa de PVC
Tampa de aço inoxidável 316

Fornecido completo, com manual de operação.
Modelo de pedido: FMG981-P, medidor magnético de PVC para tubos de 1” a 3”, FP981-15PVC, tê de PVC de 11⁄2" e tela FMG980W para
montagem em parede com indicação de vazão e fluxo total.
FP982M-B, medidor magnético de latão para tubos de 4" a 10" e FP982-4BRW, tê de latão de 4”.

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Vazão
Medidor magnético flangeado
Série FMG-2000

NSF

®

l Fácil configuração
l Trecho reto mínimo
l Indicação de vazão e fluxo total,
montado em campo ou remoto
l Lacre de segurança tipo
Tamper-Evident™
l Aprovação NSF-61
l Classificação IP68
l Programação em tela de toque
l Faixa operacional de 200:1

FMG-2004, em tamanho
inferior ao real.

Série FMG-2000
vista de cima.

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/fmg-2000

A Série FMG-2000 é uma opção econômica de medidores de
vazão eletromagnéticos flangeados disponíveis no mercado. É
utilizada em tubos de 3" a 10" de redes municipais ou industriais
de água, águas residuais, estações de bombeamento e pacotes de
aplicações para usinas.
O FMG-2000 não tem partes móveis e os eletrodos são projetados
de modo a evitar o acúmulo de sujeira. Esse medidor magnético
não exige manutenção em aplicações em que os resíduos
obstruiriam os medidores mecânicos. O instrumento não tem partes
de desgaste. As exigências mínimas de tubo reto permitem que
os medidores da série FMG-2000 sejam usados em configurações
de tubulação onde há pouco espaço entre o medidor e um joelho.
Esses medidores têm classificação IP68 para aplicações em que
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existe a possibilidade de o instrumento ficar submerso em água
a uma profundidade de até 3 m (10’) por períodos prolongados.
O padrão inclui indicação de vazão e fluxo total. O usuário pode
selecionar as unidades de vazão e fluxo total, e a saída de pulso no
teclado numérico de toque no painel frontal.
O FMG-2000 pode ser alimentado externamente com 9 Vcc a
36 Vcc a 30 mA. O cabo padrão de 6 m (20’) também oferece
saídas para uso com uma série de telas e controles da OMEGA™
para leitura remota, registro de dados e aplicações de controle.
Loop passivo de corrente de 4 mA a 20 mA (-I) e saídas de alta
frequência são opcionais.
O medidor remoto com tela FMG-2100 pode ser fornecido com
alimentação interna CA opcional (-120 VCA).

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Vazão
ESPECIFICAÇÕES
Tamanhos de tubo: 3, 4, 6, 8, e 10"
Flanges: padrão ANSI de 150 lb.
Pressão: 150 psi (10,3 bar)
pressão de trabalho
Temperatura
	
Operacional: -12° C a 54° C (10° F a 130° F)
Armazenamento: -40° C a 70º C (-40° F a
158º F)
	Exatidão: ±1% de leitura, ±0,04% do fluxo
do fundo de escala a partir do corte de fluxo
baixo até o fluxo máximo de 10 m/seg.
	Corte de fluxo baixo: 0,5% da vazão
máxima

Velocidade máxima: 10m/s
Materiais
	
Corpo: 3", somente de ferro dúctil fundido,
revestido com epóxi em pó NSF61, aço
soldado de 4" a 40", revestido com epóxi
	
Revestimento interno: 3", somente de
Noryl®, 4" a 10", de Santoprene/polipropileno
para eletrônicos
	
Invólucro: Ferro fundido dúctil, revestido com
pó
Eletrodos: aço inoxidável 316
Anel de vedação: 3" somente de EPDM
Tipo de tela: LCD de 128 x 64 com matriz de
pontos

Unidades
Unidades de volume
total

Unidades de volume de
vazão

Unidades de tempo

Galão

Galão

Segundo

Galão x 1000

Litro

Minuto

Milhões de galões

Pé cúbico

Hora

Litro

Metro cúbico

Dia

Litro x 1000

Milhões de galões

Mega litro

Mega litro

Metro cúbico

Galão imperial

Metro cúbico x 1000

Milhões de galões
imperiais

Pé cúbico
Pé cúbico x 1000
Galão imperial
Galão imperial x 1000
Milhões de galões
imperiais
FMG-200 é mostrado
inferior ao tamanho
real.

Código de produto
FMG-2003
FMG-2004
FMG-2006
FMG-2008
FMG-2010
FMG-2103
FMG-2104
FMG-2106
FMG-2108
FMG-2110

Descrição
Medidor magnético com tela local
Medidor magnético com tela local
Medidor magnético com tela local
Medidor magnético com tela local
Medidor magnético com tela local
Medidor magnético com tela remota
Medidor magnético com tela remota
Medidor magnético com tela remota
Medidor magnético com tela remota
Medidor magnético com tela remota

Dígitos: cinco dígitos para vazão, 8 dígitos para
fluxo total
Alimentação:
	Alimentação em CC: 9 Vcc a 36 Vcc a 250
mA, no máximo, média de 30 mA
	Alimentação em CA: Opção de 85 Vca a
264 Vca, 50/60Hz, 0,12 A
Sinal de saída da frequência de pulso: pulso
consumidor de corrente, isolado, 36 Vcc a 10
mA, no máximo.
Taxas de pulso: unidades de volume/pulso
selecionáveis pelo usuário. A largura do pulso
é a metade do período do pulso, 200 pulsos/
segundo, no máximo
Opções:
	
Loop de corrente de 4 a 20 mA (-I):
isolado, passivo, de 6 a 36 Vcc, ±0,1% do
pulso/saída frequência conforme HART®
	Saída digital (-D): isolada, coletor aberto, 36
Vcc a 10 mA, no máximo, saída de frequência
de até 10 kHz
	Saída de relé (-R): relé de estado sólido,
normalmente aberto, não polarizado, 28
Vca/40 Vcc a 0,5 A, no máximo, máximo de
33 Hz
Cabo:
	
Cabo de comando: Cabo de seis condutores
com construção bloqueada, revestimento
de poliuretano, comprimento-padrão de 6 m
(20') para alimentação, frequência de pulso
ou saídas opcionais; comprimentos opcionais
disponíveis de até 30,5 m (100').
	Cabo para tela remota (FMG2100)
comprimento-padrão de 9 m (30') pode ser
encurtado (pelo usuário, em campo). Um
cabo adicional pode ser encomendado e
conectado, usando uma caixa de distribuição
(adquirida de fornecedor-padrão), até o total
de 30,5 m (100').
Condutividade: >20 microSiemens/cm
Detecção de tubo vazio: Hardware/software, à
base de condutividade
Certificação: marcação CE (EN 61326)
pendente, NSF-61
Ambiental: IP68 para 3 m (10’) de profundidade

Tamanho do flange em
cm (pol.)
7,6 (3)
10 (4)
15 (6)
20 (8)
25 (10)
7.6 (3)
10 (4)
15 (6)
20 (8)
25 (10)

Faixa de medição do fluxo
GPM (LPS)
3,62 a 723 (0,23 a 46)
6,43 a 1285 (0,41 a 81)
14,5 a 2891 (0,91 a 182)
25,7 a 5140 (1,62 a 324)
40,15 a 8031 (2,54 a 507)
3,62 a 723 (0,23 a 46)
6,43 a 1285 (0,41 a 81)
14,5 a 2891 (0,91 a 182)
25,7 a 5140 (1,62 a 324)
40,15 a 8031 (2,54 a 507)

Para modelos com saída de 4 a 20 mA, adicione "-I" ao código de produto, com custo adicional.
Para modelos com saída digital, adicione "-D" ao código de produto, com custo adicional.
Para modelos com saída de relé, adicione "-R" ao código de produto, com custo adicional.
Para modelos com alimentação de 85 a 265 Vca, adicione "-VCA" ao código de produto, com custo adicional (opção VCA disponível apenas
nos modelos FMG-2100 com tela remota).

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Medidores de vazão de mola e pistão
Selecione por:
VAZÃO MÁXIMA
Vazão

Use o Buscador de Produtos no Website da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!
1° passo: Na página inicial da OMEGA, selecione a
opção "Buscador de Produtos" no menu principal
e clique em "Mais" no menu suspenso.

Ar (pés cúbicos/min.)
Água (galões/min.)
Óleo (galões/min.)

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

PRESSÃO MÁXIMA
Qualquer
100 psi
200 psi
300 psi
1000 psi
5000 psi
SAÍDAS DISPONÍVEIS
Qualquer
4-20mA
Chave ou relé
EXATIDÃO MÍNIMA
Qualquer
2%
4%
5%
7%
TEMPERATURA MÁXIMA
Qualquer
65° C (149° F)
95° C 203° F)
115° C (239° F)
205° C (401° F)
315° C (599° F)

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
4º passo: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Qualquer
Saída analógica
Graduação dupla com litros/min.
Opções de alta temperatura
Monitor de fluxo com lubrificação/refrigeração
Graduação para fluxo de pressão múltiplo
Palheta oscilante
Pistão e palheta

TAMBÉM DISPONÍVEL!
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Medidores de vazão de mola e pistão

FL-500UP

FL-500
Saiba mais
Medidores de vazão em linha
(para ar)

Série FL-6100B — FL-7900B
Saiba mais
Medidores de vazão em linha
com chaves de limites

Série FL-9300

Saiba mais
Medidores de vazão em linha
para água puríssima

FL-6400A
Saiba mais
Medidores de vazão em linha

Saiba mais
Medidores de vazão de fácil
visualização com alarme
ajustável

Saiba mais
Medidores de vazão
pneumáticos em linha

ou compre pelo site

Saiba mais
Medidores de vazão de fácil
visualização

FL-7100A e FL-7300A

Saiba mais
Medidores de vazão
pneumáticos em linha, com
escalas de fluxo multipressão

Saiba mais
Medidores de vazão em linha
transparentes

0800-773-2874

Saiba mais
Medidores de vazão em linha
de grande capacidade

FLMG

Saiba mais
Medidores de vazão em linha
(modelos para óleo e água)

FL-9000

FL6920

Saiba mais
Medidores de vazão
pneumáticos em linha

FLC Series

FL9000-AC

FL-6100A

Saiba mais
Medidores de vazão em linha

FL-8100A e FL-8300A

FL6760A

Saiba mais
Medidores de vazão de fácil
visualização

Peça pelo telefone

FL-500WW

Saiba mais
Medidores de vazão em linha

FLMH and FLMW Series
Saiba mais
Medidores de vazão em linha
para líquidos

br.omega.com
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Vazão
Medidor de vazão de deslocamento positivo para combustíveis e óleos
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/fpd3000

Série FPD3000

l Corpo em alumínio
lVedações FKM
l Temperaturas de até 80º C (176º F)
l Roscas NPT ou BSP
l Conexão DIN, JIS ou ANSI
(disponível em tamanhos de 1” e
maiores)

FPD3005-D-A

A série FPD3000 de medidores de
vazão de deslocamento positivo
são instrumentos precisos. Uma
das principais características é a
capacidade de manter uma exatidão
consistente, apesar das condições de
alteração na viscosidade. A construção
sólida do medidor e a excelente
resposta dinâmica são bem adequadas
à medição de combustíveis e óleos,
bem como de outros fluidos lubrificantes
não abrasivos. Uma vez que não existe
a necessidade de tubulação reta a
montante ou jusante do instrumento,
os medidores de vazão FPD3000
são simples de usar e instalar, além
de oferecerem boa resolução e alta
exatidão em vazões baixas.

ESPECIFICAÇÕES

Exatidão: ±0,5% da leitura, ±1,0% da leitura
(modelos de ¼")
Repetibilidade: ±0.03%
Tipo de conexão:
NPT: Fêmea
	
BSP: opção "-BSP"
DIN: opção "-DIN"
JIS: opção "-JIS"
ANSI: opção "-ANSI"
Alimentação do sensor de efeito Hall: 4,5
a 24 Vcc (7,5 mA)
Alimentação do sensor tipo Reed: 30 Vcc
(500 mA)
Opções de saída:
Saída de pulso: padrão
	
Transmissor de 4 a 20 mA:
Opção "-D-A"; sem saída no modelo "-D"
à bateria
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Ambos os modelos são
mostrados em tamanho
inferior ao real.

FPD3003

Tela: sete dígitos/12 mm (0,47") parte
superior, sete dígitos/7 mm (0,28") parte
inferior em todas opções "-D".
Vazão: Definida pelo usuário
Fluxo total: Reajustável
Total acumulado: Não reajustável
Viscosidade mínima: 1cPs
Viscosidade máxima: padrão de 1000 cPs
Pressão máxima: Veja o manual do
operador.
Tamanho do filtro: Veja o manual do
operador.
Montagem: Os eixos devem ficar na
horizontal
Conexões elétricas: 2 x 12 mm (0,08 x
0,47"), conexões incluídas na opção "-D-A"
Comprimento do cabo: 1 m (3'), pontas
desencapadas, modelos sem tela

0800-773-2874

Montagem: Tubo
Alimentação: modelos "-D-A", 4 a 20 mA,
18 a 30 Vcc; modelos "-D", com display, 3
Vcc com bateria de lítio (incluída)
Temperatura do líquido: -40º a 80º C (-40º
a 176º F)
Materiais
Corpo: Alumínio
Invólucro: Polipropileno
Vedações: FKM
Fixadores: Aço inoxidável
Isolamento do cabo: PVC
Invólucro: NEMA 6 (IP67)

ou compre pelo site

br.omega.com

Vazão

Queda de pressão versus viscosidade (curvas de queda de pressão -HV no manual de operação)

Rotores-padrão
Rotores-padrão – 100% do
fluxo

Rotores-padrão – 50% do
fluxo

100%

PRESSÃO (psi)

50%

VISCOSIDADE (CpS)

Modelos Adicionais Disponíveis
Código de produto

Tamanho
da porta

FPD3002

1

FPD3003

1

FPD3004

1

FPD3034

3

< 5 cPs

Intervalo de Vazão

> 5 cPs

Pressão
máxima psi
(Kpa)

⁄4"

2 a 100 LPH (0,5 a 26 GPH)

0,5 a 100 LPH (1,3 a 26 GPH)

1000 (6895)

⁄4"

25 a 500 LPH (6,6 a 132 GPH)

15 a 500 LPH (4 a 132 GPH)

1001 (6895)

⁄2"

3 a 25 LPM (0,8 a 6,6 GPM)

2 a 30 LPM (0,5 a 8 GPM)

2000 (13790)

⁄4"

8 a 70 LPM (2 a 18,5 GPM)

3 a 80 LPM (0,8 a 21 GPM)

2001 (13790)

FPD3005

1"

10 a 100 LPM (2,6 a 26 GPM)

6 a 120 LPM (1,6 a 32 GPM)

2002 (13790)

FPD3006

11⁄2"

15 a 235 LPM (4 a 62 GPM)

10 a 250 LPM (2,6 a 66 GPM)

1200 (8274)

FPD3007

2"

15 a 500 LPM (4 a 130 GPM)

16 a 500 LPM (4 a 130 GPM)

1001 (6895)

FPD3008

3"

60 a 600 LPM (15,8 a 158 GPM)

20 a 733 LPM (5,3 a 193 GPM)

175 (1206)

FPD3009

4"

220 a 1000 LPM (58,1 a 264 GPM)

120 a 1200 LPM (31,7 a 317 GPM)

175 (1206)

Fornecido completo, com bateria de lítio e manual de operação.
Para unidades com tela digital com funcionamento a bateria, adicione "-D" ao número do modelo, com custo adicional.
Para unidades com tela digital alimentada com CC e saída de 4 mA a 20 mA, adicione "-D-A" ao número do modelo, com custo adicional.
Para unidades com conexões BSP, adicione "-BSP" ao número do modelo, sem custo adicional.
Para unidades com flanges DIN, adicione "-DIN" ao número do modelo, com custo adicional (somente para 1" e tamanhos maiores).
Para unidades com flanges JIS, adicione "-JIS" ao número do modelo, com custo adicional (somente para 1" e tamanhos maiores).
Para unidades com flanges ANSI, adicione "-ANSI" ao número do modelo, com custo adicional (somente para 1" e tamanhos maiores).
Para unidades com rotores para alta viscosidade, adicione "-HV" ao número do modelo, com custo adicional.
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Vazão
Medidores de vazão mássica de gás com baixa queda de pressão
Para gases limpos

Série FMA-LP1600A

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/fma-lp1600a

l Faixas de medição de 0 a 0,5 SCCM e até 0 a 500 SLM
l Informa fluxo mássico, fluxo volumétrico, temperatura e
pressão
l Tempo de resposta <10 ms – ajustável em campo
l Mais de 30 calibrações de gás, incluindo ar, Ar, CH4,
CO, CO2, etano, H2, He, N2, N2O, neônio, O2, propano,
butano, isobutano, acetileno, etileno, criptônio, xenônio e
hexafluoreto de enxofre.
l Pressão, temperatura, fluxo volumétrico e mássico
mostrados simultaneamente
l Inclui certificado de 5 pontos conforme o NIST
l Não exige trechos de tubos retos
l Sem tempo de aquecimento
l Faixa operacional de 200:1 (fluxo máximo de 0,5%)
l Padrão RS232
A série FMA-LP1600A de medidores de vazão volumétrica
e mássica utiliza o princípio da pressão diferencial dentro
de um campo de fluxo laminar para determinar a vazão
mássica. Um elemento de fluxo laminar (EFL) dentro do
medidor força o gás para dentro do fluxo laminar (de pouca
resistência). Dentro dessa região, a equação de Poiseuille
determina que a vazão volumétrica seja linearmente
relacionada à queda de pressão. Um sensor de pressão
diferencial é utilizado para medir a queda de pressão
em uma distância determinada do EFL. Isso, juntamente
com a viscosidade do gás, é utilizado para determinar
com exatidão a vazão volumétrica. Sensores de pressão
e temperatura absoluta separados são incorporados e
corrigem a vazão volumétrica conforme um conjunto de
condições-padrão. Essa vazão padronizada costuma ser
chamada de vazão mássica e é informada em unidades
como pés cúbicos-padrão por minuto (SCFM) ou litro-padrão
por minuto (SLM).
As unidades-padrão incluem uma saída de 0 a 5 V (4 a 20
mA opcional) e comunicações do tipo RS232. O recurso
de seleção de gás pode ser ajustado no teclado numérico
frontal ou via comunicações RS232. O fluxo volumétrico, o
fluxo mássico, a pressão absoluta e a temperatura podem
ser visualizados ou registrados usando a conexão RS232.
Também é possível baixar até 26 unidades na mesma
conexão serial a uma distância de 38 m (125’). Estes
medidores de vazão podem funcionar com o pacote opcional
com bateria FMA1600-BP para uso em campo.
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FMA-LP1603A, inclui alimentação de 110 Vca e um cabo de
1,8 m (6') com conector mini DIN de 8 pinos, mostrado em
tamanho menor que o real.

ESPECIFICAÇÕES
Condições de referência para a massa: (padrão) 25° C, 14.7 PSIA
Exatidão: ±(0,8% da leitura + 0,2% do fundo de escala (FE)
Repetibilidade: ±0,2%
Faixa operacional: 200:1
Tempo de reposta: tempo padrão típico de 10 ms para 63,2% de uma
alteração brusca. Um registro variável permite que o tempo de resposta
seja ajustado em campo via comunicações RS232.
Saída: Padrão 0 a 5 Vcc
Temperatura operacional: -10° C a 50° C (14° F a 122° F)
Desvio de zero: 0,02% do fundo de escala (FE)/°C/atm
Desvio do span: 0,02% do fundo de escala (FE)/°C/atm
Faixa de umidade: 0% a 100%, não condensante
Pressão (máxima): 50 psig
Vazão mensurável: 125% do fundo de escala (FE)
Tensão de alimentação: 7 a 30 Vcc (15 a 30 Vcc para saída de 4 a 20
mA)
Corrente de alimentação: consumo típico de 40 mA; alimentação de
100 mA disponível recomendada
Conexão do cabo: 8 pinos, mini DIN
Partes úmidas: aço inox 302 e 303, FKM, silicone RTV, náilon 616,
alumínio
Proteção contra intrusão: IP40
Comunicações: Padrão RS 232, RS485 (opcional)

0800-773-2874

ou compre pelo site
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Vazão
N° do modelo do
medidor de vazão mássica

FMA-LP1601A
FMA-LP1602A
FMA-LP1614A
FMA-LP1615A
FMA-LP1603A
FMA-LP1616A
FMA-LP1604A
FMA-LP1617A
FMA-LP1618A
FMA-LP1619A
FMA-LP1620A
FMA-LP1605A
FMA-LP1606A
FMA-LP1607A
FMA-LP1608A
FMA-LP1609A
FMA-LP1610A
FMA-LP1611A
FMA-LP1612A

N° do modelo com
saída de 4 a 20 mA

N° do modelo com duas
saídas de 4 a 20 mA**

N° do modelo com duas		 Fluxo
saídas de 0 a 5 V**
Conexão
máximo

FMA-LP1601A-I
FMA-LP1602A-I
FMA-LP1614A-I
FMA-LP1615A-I
FMA-LP1603A-I
FMA-LP1616A-I
FMA-LP1604A-I
FMA-LP1617A-I
FMA-LP1618A-I
FMA-LP1619A-I
FMA-LP1620A-I
FMA-LP1605A-I
FMA-LP1606A-I
FMA-LP1607A-I
FMA-LP1608A-I
FMA-LP1609A-I
FMA-LP1610A-I
FMA-LP1611A-I
FMA-LP1612A-I

FMA-LP1601A-I2
FMA-LP1602A-I2
FMA-LP1614A-I2
FMA-LP1615A-I2
FMA-LP1603A-I2
FMA-LP1616A-I2
FMA-LP1604A-I2
FMA-LP1617A-I2
FMA-LP1618A-I2
FMA-LP1619A-I2
FMA-LP1620A-I2
FMA-LP1605A-I2
FMA-LP1606A-I2
FMA-LP1607A-I2
FMA-LP1608A-I2
FMA-LP1609A-I2
FMA-LP1610A-I2
FMA-LP1611A-I2
FMA-LP1612A-I2

FMA-LP1601A-V2
FMA-LP1602A-V2
FMA-LP1614A-V2
FMA-LP1615A-V2
FMA-LP1603A-V2
FMA-LP1616A-V2
FMA-LP1604A-V2
FMA-LP1617A-V2
FMA-LP1618A-V2
FMA-LP1619A-V2
FMA-LP1620A-V2
FMA-LP1605A-V2
FMA-LP1606A-V2
FMA-LP1607A-V2
FMA-LP1608A-V2
FMA-LP1609A-V2
FMA-LP1610A-V2
FMA-LP1611A-V2
FMA-LP1612A-V2

Rosca de 10 a 32
Rosca de 10 a 32
Rosca de 10 a 32
Rosca de 10 a 32
Rosca de 10 a 32
Rosca de 10 a 32
1
⁄8 FNPT
1
⁄8 FNPT
1
⁄8 FNPT
1
⁄8 FNPT
1
⁄8 FNPT
1
⁄8 FNPT
1
⁄8 FNPT
1
⁄4 FNPT
1
⁄4 FNPT
3
⁄4 FNPT
3
⁄4 FNPT
3
⁄4 FNPT
3
⁄4 FNPT

0.5 SCCM
1 SCCM
2 SCCM
5 SCCM
10 SCCM
20 SCCM
50 SCCM
100 SCCM
200 SCCM
500 SCCM
1 SLM
2 SLM
5 SLM
10 SLM
20 SLM
50 SLM
100 SLM
250 SLM
500 SLM

Acessórios para a Série FMA-1600A
Código de produto
FMA1600-C1
FMA1600-C1-25 FT
FMA1600-C2
FMA1600-C2-25FT
FMA1600-C3
FMA1600-CRA
FMA1600-MDB
FMA1600-PSU
MN1604
FMA1600-BP

Descrição
Cabo de reposição com conector macho de oito pinos mini DIN, ponta única, 1,83 m (6')
Conector macho de oito pinos mini DIN, ponta única, 7,62 m (25')
Conector macho de oito pinos mini DIN, ponta dupla, 1,83 m (6')
Conector macho de oito pinos mini DIN, ponta dupla, 7,62 m (25')
Conector macho mini DIN para adaptador fêmea DB9, 1,83 m (6')
Cabo mini DIN de oito pinos macho, ângulo reto, ponta única, 7,83 m (6')
Conexão multiponto
Adaptador universal de alimentação de 100 Vca a 240 Vca a 24 Vcc
Bateria de reposição de 9 V para medidores portáteis "-B"
Berço de bateria (não pode ser usado nos modelos "-B")

Fornecido completo, com alimentação universal de 24 Vcc, cabo de 1,8 m (6'), conector macho mini DIN de oito pinos, manual de operação e certificado NIST.
Unidades calibradas para ar a 5 psig para 0 LPM a 1 LPM, 15 psig para 2 LPM a 10 LPM, 30 psig para 20 LPM a 100 LPM e 50 psig para LPM igual ou superior a 200.
Calibrações realizadas somente em temperatura ambiente (21° C/70° F)
Para substituir as comunicações RS232 padrão por RS485, adicione o sufixo "-RS485" ao número do modelo, com custo adicional.
Entrada padrão de 0 a 5 V; para entrada opcional de 4 a 20 mA, adicione o sufixo "-IN" ao número do modelo; sem custo adicional.
Saída-padrão graduada para a vazão mássica. Para vazão volumétrica como saída padrão, adicione o sufixo "-VOL" ao número do modelo, sem qualquer custo adicional.
Entrada padrão de 0 a 5 V; para saída opcional de 4 a 20 mA, adicione o sufixo "-I" ao número do modelo; com custo adicional.
Para solicitar duas saídas de 4 a 20 mA, adicione o sufixo "-I2" ao número do modelo; com custo adicional.
Para solicitar duas saídas de 0 a 5 V, adicione o sufixo "V2" ao número do modelo; com custo adicional.
**Saída secundária opcional graduada da mesma forma que a saída primária. Para solicitar uma escala de saída opcional, adicione ao número do modelo o sufixo "-T",
para temperatura, ou "-P", para pressão, sem qualquer custo adicional.
Para solicitar uma versão portátil do medidor, adicione o sufixo "-B" ao número do produto, com custo adicional. As versões portáteis possuem um compartimento integrado
para bateria no medidor e vêm com uma bateria de 9 V instalada. Opção não disponível nos modelos “-I” ou “I2”, onde a saída é de 4 a 20 mA.
Para solicitar unidades com graduação em SCFH, adicione o sufixo "-SCFH" ao número do produto; sem qualquer custo adicional. Por favor, especifique a faixa desejada
em SCFH.
Para solicitar a opção totalizadora, adicione o sufixo "-TOT" ao número do produto; com custo adicional. Por favor, especifique a resolução.
Contador de seis dígitos. Exemplos: para totalização em litros com resolução de 1/100 litros, a contagem máxima seria de 9999,99. Para totalização em litros com
resolução de 1 litro, a contagem máxima seria 999999.
Modelos de pedido: FMA-LP1601A, medidor de vazão mássica de 0,5 SCCM, FMA-1600-BP, pacote com bateria.
FMA-LP1619A, medidor de vazão mássica de 500 SCCM.
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Vazão
Medidor de vazão de massa portátil e kit de calibração
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/fma-pc16

Série FMA-PC16 S

Padrão

l Faixas de medição de 0 a 0,5 SCCM
e até 0 a 1500 SLM
l Tempo de resposta <10 ms – ajustável
em campo
l Mais de 30 calibrações de gás,
incluindo ar, Ar, CH4, CO, CO2, etano,
H2, He, N2, N2O, neônio, O2, propano, butano, isobutano, acetileno,
etileno, criptônio, xenônio e hexafluoreto de enxofre.
l Pressão, temperatura, fluxo volumétrico e mássico mostrados simultaneamente
l Inclui certificado de 5 pontos conforme o NIST
l Não exige trechos de tubos retos
l Padrão RS232

FMA-PC16040509, em
tamanho inferior ao real.

FMA-PC16040509
mostrado fechado.

A série portátil de medidores de
vazão de massa, digitais, FMA-PC16,
fabricados pela OMEGA, medem com
exatidão e rapidez a vazão mássica,
volumétrica, a temperatura e a pressão
dos gases do processo.
O FMA-PC16 pode ser acoplado ao
medidor da série FMA-1600A usando
conexões e tubulações para criar
um calibrador portátil de gás por
cromatografia.
As unidades de calibração portáteis
FMA-PC16, fabricadas pela OMEGA
combinam até três medidores de vazão
de massa das séries FMA-1600A ou
FMA-LP1600A com totalizadores e
calibração de alta precisão dentro de
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uma carcaça industrial robusta com
alimentação e bateria próprias.
As unidades FMA-PC16 incluem
conexões do tipo inserção direta (pushto-connect) integradas para cada
medidor e o software flow. No centro
dos calibradores e medidores de vazão
de massa da Omega há uma tecnologia
de medição de pressão diferencial
laminar compensada internamente que
produz resultados lineares ao longo de
uma ampla faixa de fluxo. Isso produz
dados sobre fluxo mássico e volumétrico
totalmente compensados para alterações
na pressão e na temperatura, corrigidos
conforme a temperatura e pressãopadrão do usuário. Todos os calibradores

0800-773-2874

e medidores de vazão de massa
portáteis são fornecidos com planilhas
de calibração rastreável conforme o
NIST e um excelente suporte ao cliente,
incluindo via telefone.
As séries de medidores de vazão
de massa FMA-1600A e FMA-PC16
da Omega possuem telas grandes
integradas com seleção de gases
acessível via touchpad, a partir de trinta
calibrações de gases selecionáveis
pelo usuário, com comunicação tanto
analógica quanto digital RS232.

ou compre pelo site

br.omega.com

Vazão
ESPECIFICAÇÕES

Exatidão: condições de calibração depois da tara ±(0,8% da
leitura + 0,2% do fundo de escala)
Alta exatidão: condições de calibração depois da tara
±(0,4% da leitura + 0.2% do fundo de escala)
Alta exatidão: opção não disponível para unidades abaixo
de 5 sccm ou acima de 500 slpm
Repetibilidade: ±0,2% do fundo de escala
Desvio de zero e de span: 0,02% do fundo de escala/
ºCelsius/Atm.
Intervalo de operação de 0,5% a 100% com fundo de
escala de 200: 1
Vazão máxima mensurável: 128% do fundo de escala
Tempo de resposta típico: 10 ms (ajustável)
Tempo de aquecimento: <1 segundo
Condições referenciais de massa (CPTP):
25° C (77° F) e 14.696 psia (outros padrões disponíveis
mediante solicitação)
Temperatura operacional: -10° C a 50° C
Faixa de umidade: (não condensante) 0% a 100%
Pressão máxima: 145 psig [50 psig (opção -LP)]
Proteção contra intrusão: IP40
Materiais úmidos: aço inox 303 e 302, FKM, silicone RTV
(borracha), náilon reforçado com fibra de vidro, alumínio

diferenciais de pressão a montante e/ou a jusante acima de 15
psid.

Gases programados: acetileno, ar, argônio, butano, dióxido
de carbono, monóxido de carbono, etano, etileno, hélio,
hidrogênio, isobutano, criptônio, metano, neônio, nitrogênio,
óxido nitroso, oxigênio, propano, hexafluoreto de enxofre,
xenônio, A-25, A-75, A1025, C-2, C-8, C-10, C-25, C-75, P-5,
Star29
Tela LCD: monocromática, com touchpad integrado, exibe
simultaneamente o fluxo mássico, volumétrico, a pressão e a
temperatura.
Saída digital: serial RS232
Alimentação elétrica: duas baterias de 9 Vcc, adaptador de
parede de 9 Vcc a 20 Vcc, mínimo de 150 mA
Nota: O sinal da saída digital informa o fluxo mássico, volumétrico,
a pressão e a temperatura.

Peso: 5,4 a 9,1 kg (12 a 20 lb), dependendo da configuração
Dimensões do invólucro: 406 C x 330 L x 178 mm D (16 x
13 x 7")
Conexões do processo: conexões para tubulação de 1⁄8, 1⁄4,
3
⁄8 or 1⁄2" do tipo inserção direta (push-to-connect)

Nota: Se sua aplicação exige um material diferente, por favor, entre
em contato com a Omega.
Não exponha o sensor de pressão diferencial FMA-LP1600A a

Queda de pressão no
fundo de escala (psid)*

Intervalo de medição
(opção de baixa pressão
-LP)

Queda de pressão no
fundo de escala (psid)*

Até 1 SCCM

1

Até 2 SCCM

0.06

Até 50 SCCM

1

Até 20 SCCM

0.07

Até 20 SLPM

1

Até 50 SCCM

0.07

Intervalo-padrão do fundo
de escala

Até 50 SLPM

2

Até 200 SCCM

0.06

Até 100 SLPM

2,5

Até 500 SCCM

0.07

Até 250 SLPM

2,1

Até 5 SLPM

0.07

Até 500 SLPM

4

Até 10 SLPM

0.08

Até 1000 SLPM

6

Até 20 SLPM

0.25

Até 1500 SLPM

9

Até 40 SLPM

0.12

* Ventilação para a atmosfera.

Até 50 SLPM

0.14

Até 100 SLPM

0.24

Até 250 SLPM

0.6

* Ventilação para a atmosfera.
Código de
produto

Descrição

Intervalos de fundo de escala incluídos no kit.

FMA-PC16031908

Kit de calibração portátil para fluxo de massa.

10 SCCM

500 SCCM

20 SLM

FMA-PC16040509

Kit de calibração portátil para fluxo de massa.

50 SCCM

2 SLM

50 SLM

FMA-PC16190712

Kit de calibração portátil para fluxo de massa.

500 SCCM

10 SLM

500 SLM

Fornecido completo, com software, calibração em cinco pontos conforme o NIST e manual de operação.
Para solicitar unidades com FMA-LP1600A, medidores de vazão com baixa queda de pressão, adicione "-LP" ao número do modelo, com
custo adicional.
Modelo de pedido: FMA-PC16040509, kit de calibração de fluxo de massa portátil com um de cada: FMA-1604A, FMA-1605A e FMA-1609A.
Disponibilidade de combinações adicionais. Entre em contato com a Omega para obter detalhes.
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Chaves de fluxo
Selecione por:
VAZÃO MÁXIMA
Meio do fluido
Qualquer
Ar (pés cúbicos padrão/min.)
Água (galões/min.)
Óleo (galões/min.)

Use o Buscador de Produtos no Website da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!
1° passo: Na página inicial da OMEGA, selecione a
opção "Buscador de Produtos" no menu principal
e clique em "Mais" no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

PRESSÃO MÁXIMA
Qualquer
100 psi
200 psi
300 psi
1000 psi
5000 psi
EXATIDÃO MÍNIMA
Qualquer
2%
5%
10%
25%
TEMPERATURA MÁXIMA
Qualquer
65° C (149° F)
90° C (194° F)
100° C (212° F)
115° C (239° F)
315° C (599° F)

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
4º passo: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

ESTILO
Qualquer
Mecânico
Térmico
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Qualquer
Graduação dupla com litros/min.
Design industrial
Palheta oscilante
Palheta sob medida
Pistão e palheta

TAMBÉM DISPONÍVEL!
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Chaves de fluxo

FL-500 (Modelo para água)

FL-500 (Modelo para ar)
Saiba mais
Medidores de vazão em linha
para água e ar

FL-6100B (Modelos para óleo/água)

Saiba mais
Medidores de vazão em linha
com chaves limitadoras

FPR120

FL9000-AC
Saiba mais
Medidores de vazão de fácil
visualização

Saiba mais
Medidor de vazão em linha
feito de plástico resistente

0800-773-2874

Saiba mais
Medidores de vazão
pneumáticos em linha

Saiba mais
Monitor de fluxo para fluídos
corrosivos e puríssimos

Série FSW-130

Saiba mais
Medidor de vazão de
dispersão térmica para gases

Série FSW3000

Saiba mais
Medidores de vazão tipo
palheta, feitos sob medida, para
detecção de fluxo/ausência de
fluxo em tubulações

Saiba mais
Medidores de vazão

ou compre pelo site

Saiba mais
Medidores de vazão em linha
para tratamento de água

FL-X

FST-300

Saiba mais
Medidor de vazão de ar
econômico

FSW-20

Série FSW-140

FL-500WW

Saiba mais
Medidores de vazão em linha
para água puríssima

FLMG

FST1000

Saiba mais
Sensor de vazão de líquido
para indicação visual,
detecção remota e alarme
de fluxo

Peça pelo telefone

Saiba mais
Medidores de vazão em linha
para água e ar

FL-500UP

Saiba mais
Minimedidor de vazão de
latão

FSW-30A, FSW-3A1 e FSW-32A
Saiba mais
Medidores de vazão
industriais, de 0,12 a 70
GPM, não magnéticos –
ideais para água ferruginosa

br.omega.com
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Vazão
Para mais detalhes visite o website
br.omega.com/dpu91_flow

Transmissor de entrada multiparâmetros
Para vazão
Série DPU91-FLOW

l Visor grande de envio automático com
luz de fundo
l Gráfico de barras digital
l Interface intuitiva e amigável
l Relés opcionais atualizáveis em
campo
l LED indicador de alerta
l Possibilidade de personalização com
identificador de 13 caracteres
l Possibilidade de personalização da
configuração de fábrica
O transmissor DPU91 dispõe de
interface de canal único para diferentes
parâmetros, incluindo vazão, pH/ORP,
condutividade/resistividade, salinidade e
temperatura.
O transmissor DPU91-BCM possui
uma capacidade extra de suportar o
módulo de controlador de batelada
para o controle de processamento em
batelada. O visor extra grande (3,90
x 3,90"), com luz de fundo e envio
automático tem alcance de visualização
quatro ou cinco vezes maior do que os
transmissores convencionais. O visor
altamente iluminado com caracteres
de tamanho grande reduz o risco de
leitura incorreta ou de interpretação
errônea dos valores exibidos. O visor
mostra linhas diferentes para unidades,
medições principais e secundárias, bem
como um gráfico de barras digital.
O DPU91 está disponível em versão
de painel ou para ser montado em
campo. Ambas as configurações
podem funcionar com 12 a 32 VCC (24
VCC nominal). Projetados para serem
totalmente flexíveis, os módulos prontos
para serem conectados permitem que
a unidade seja facilmente adaptada
para atender às necessidades do
cliente. Os módulos opcionais incluem
relé, condutividade/resistividade direta,
módulo de batelada e ferramenta de
configuração com computador.
A unidade pode ser utilizada com os
valores predefinidos para programação
rápida e fácil ou pode ser personalizada
com identificadores, definições máxima
e mínima configuráveis de gráficos de
barras e opções para medições em
unidades ou decimais.
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DPU91, em tamanho
inferior ao real.

ESPECIFICAÇÕES

Faixas do visor

Geral

Canais de entrada: 1
Tipos de entrada: Serial digital ASCII,
nível TTL, 9600 bps
Faixa de frequência: 0,5 a 1500 Hz
Exatidão: 0,5% de leitura (visor)
Tipos de medição: Fluxo, pH/ORP,
condutividade/resistividade, salinidade,
pressão, temperatura ou lote

Invólucro e visor
Material do estojo: PBT
Janela: Vidro laminado
Teclado: Quatro botões, estampa em
borracha de silicone injetada
Visor: Luz de fundo, 7 e 14-segmento
Taxa de atualização: Um segundo
Contraste da LCD: Cinco ajustes
Indicadores: Gráfico de barras digital,
LEDs para coletor aberto, relés e
indicador de alerta
Invólucro: ¼" DIN, NEMA 4X/IP65
Painel de montagem: ¼" DIN,
corrugado nos quatro lados para
grampo de montagem dentro do painel,
gaxeta de silicone (incluso)
Montagem em campo: Especificado
de acordo com caixas de junção de
montagem em campo OmegaTM
Peso: 0,63 kg (1,63 lb)

0800-773-2874

Para as versões de condutividade/
resistividade e pH/ORP, verifique em nosso
website

Vazão: -999 a 99999 unidades por
segundo, minuto, hora ou dia
Totalizador: 0.00 a 99999999 unidades
(bloqueio do programa ou reajustável)
Temperatura: -99 a 350° C
(-146 a 662° F)
Volume: 0 a 99999 cm3, m3, in3, ft3, gal,
L, lb, kg, %

Meio ambiente
Temperatura operacional ambiente:
LCD com luz de fundo: -10 a 70° C
(14 a 158° F)
	Temperatura de armazenamento:
-15 a 70° C (5 a 158° F)
Umidade relativa: 0 a 100% de
condensação para montagem em
campo; 0 a 95% sem condensação para
montagem em painel
Altitude máxima: 4000 m (13,123')

Requisitos elétricos
Alimentação dos sensores:
Tensão: 4,9 to 5,5 VCC a 25° C, 		
protegido por meio de curto-circuito
regulado
	Blocos terminais: Com tomada, tipo
parafuso, bitola máxima de fio14 AWG

ou compre pelo site
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Vazão
Alimentação
CC: 10,8 a 35,2 V CC, regulada
DPU91 sem módulo de relé:
200 mA de 10,8 a 35,2 V CC
DPU91 com módulo de relé: 300 mA
de 10,8 a 35,2 VCC
Proteção contra sobretensão:
Dispositivo de 48 V para proteção contra
transientes, limitação de corrente para
proteção do circuito e protetor contra
inversão de tensão

Especificações do relé
Relés de contato seco: 2
Coletor aberto: 1
Tipo: SPDT N/A
Formulário C: N/A
Ampacidade máxima: 5 A resistiva 50
mA CC
Tensão máxima: 30 VCC ou 250 VCA

Histerese ajustável: Absoluta em
unidades de engenharia (EUs)
Reajuste de trava: Apenas em teste de
tela
Retardo: 9999,9 segundos (máximo)
Modo de teste: Ajuste para ligar/
desligar
Tempo de ciclo: 99999 segundos
(máximo)
Máxima frequência de pulso:
400 pulsos/minuto
Pulso proporcional: 400 pulsos/minuto
Largura de pulso volumétrico: 0,1 a
3200 s
Modulação por largura de pulso: 0,1
a 320 s

Tipos de entrada
Frequência digital ou de CA: Entrada
ph/ORP via saída digital dos eletrônicos

do sensor PHTX-2750 pH/ORP (para
modelos de pH, visite nosso website)
Condutividade/resistividade: Entrada
direta dos eletrodos de condutividade/
resistividade da Omega por meio do
módulo de condutividade/resistividade
ou via CDTX-2850 (para os modelos
de condutividade/resistividade, visitem
nosso website)

Especificações da entrada
Serial digital: ACSII, nível TTL, 9600
bps
Entrada de frequência:
	Sensitividade: 80 mV a 5 Hz,
aumentando gradualmente com a
frequência
	
Span: 0.5 Hz a 1500 Hz na entrada
do nível TTL
Exatidão: ± 0.5% ou máximo erro de
leitura a 25° C (77° F)
Repetibilidade: ±0.2% de leitura

Código do produto

Descrição

DPU91

Visor e transmissor de CC com parâmetros múltiplos para montagem em campo

DPU91P

Visor e transmissor de CC com parâmetros múltiplos para montagem em painel

DPU91-BC

Visor e transmissor de vazão de CC

DPU90-COMM
DPU90-R

DPU90-AK

Acessórios
Código do produto

Descrição

DPU90-R

Módulo de saída programável de dois relés, modelo C SPDT, carga resistiva de 5 A

DPU90-COMM

Módulo de comunicação, protocolo HartTM sobrepõe ao sinal digital de 4 a 20 mA

DPU90-AK

Kit de ajuste de ângulo para montagem em campo e unidades de entrada de condutividade,
resistividade e salinidade

DPU90-CT

Ferramenta para configuração de computador, incluindo software

FP90UM

Braçadeira universal para montagem de unidades em campo

FP90IM

Braçadeira de montagem integral para uso em visor montado em campo e sensores integrais

FPM-5000-LTCK

Kit de conector impermeável para bucha impermeável de acabamento de fiação

Completo, com manual de operação (sensores, módulos e kits de montagem, são vendidos separadamente).
Modelos de pedido: DPU91, visor/transmissor FP90UM, kit universal de montagem FP-5061, turbina de baixo fluxo
DPU91P, visor montagem em painel, FP-5300 turbina e FP-5310 encaixe em PVC de 1"

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site
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Vazão
Válvula solenóide de alta pressão
Série SVH-110

l Construída em aço inoxidável
l NEMA 4 e 7
l Pressões de até 10.000 psi
(dependendo do modelo)

Para mais detalhes visite o
website br.omega.com/svh-110

A série SVH-110 de válvulas solenoide com ação direta
são válvulas do tipo normalmente fechadas que se
abrem quando são energizadas e fecham quando são
desenergizadas. Quando a bobina é desenergizada, o
êmbolo levanta o pistão da válvula e a esta se abre. Assim
que a bobina é desenergizada, a mola empurra o pistão
de volta. A válvula normalmente fechada opera de forma
similar, fechando quando é energizada e abrindo ao ser
desenergizada. Não é necessário haver pressão mínima.
As válvulas da série SVH-110 são usadas para controlar a
vazão de alta pressão de ar, água, hidrogênio, nitrogênio
e de outros gases ou líquidos leves compatíveis com os
materiais de construção. Também são úteis em aplicações
criogências.

SVH-111, em tamanho
inferior ao real.

Válvula solenoide de alta pressão
Série SVH-121/SVH-122
Para mais detalhes visite o
website br.omega.com/svh-120

l Construída em aço inoxidável
l Portas de ¼" ou ½"
l Pressões de até 10.000 psi (dependendo do modelo)
A nova série SVH-120 apresenta uma válvula solenoide
versátil de alta pressão, de ¼" ou de ½", servo-operada
e de passagem plena. A série SVH-130 possui tamanho
compacto para locais onde o espaço é limitado. É ideal para
controlar a vazão de alta pressão de ar, água, gás natural
comprimido (GNC), hidrogênio, nitrogênio e outros gases ou
líquidos leves compatíveis com os materiais de construção,
além de usar essa alta pressão para seu próprio benefício
para funcionar de forma eficaz e eficiente.
A válvula SVH-120 é perfeita para ser usada em tanques
dispensadores de hidrogênio, normalmente utilizados no
reabastecimento de frota de veículos. Também é utilizado
em inúmeras aplicações de gás natural comprimido. Essa
válvula pode ser aplicada em pressões de até 10.000 psi,
para uma variada gama de aplicações, incluindo água,
nitrogênio e muitos outros líquidos compatíveis. Esta válvula
solenoide deve ser montada com o solenoide na posição
vertical.
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SVH-120, em
tamanho real.
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Vazão
Válvula solenoide de alta pressão
Série SVH-140

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/svh-140

l Corpo em aço inoxidável
l Modelos para gás ou líquido
l Portas de ½" a 2"
l Pressões de até 1500 psi (dependendo do modelo)

A potente série SVH-140 de válvulas de passagem plena é
excelente para uma ampla gama de vazões, temperaturas,
fluidos e gases. Essa série se tornou uma opção popular
para condições criogênicas e aplicações nas quais é
preciso controlar pressões mais elevadas. Essa válvula
com assistência, diretamente operada, é disponibilizada em
diâmetros maiores de tubulação (até 2 polegadas) e para
pressões de entrada de até 1500 psig.
A versátil série SVH-140 não exige pressão mínima para
abrir e possui a opção de montagem universal (normalmente
fechada ou aberta).

SVH-143G, em
tamanho inferior
ao real.

Outros usos para a Série SVH-140 incluem controle
da vazão de fluidos corrosivos, água desmineralizada,
condensados, amônias, óleos vegetais, óleos combustíveis,
hidrogênio, criogenia, líquidos e gases inflamáveis, bem
como outros gases ou líquidos compatíveis com os
materiais de construção da válvula.
Código do produto
para gás
SVH-141G
SVH-141G-240A
SVH-141G-12D
SVH-141G-24D
SVH-142G
SVH-142G-240A
SVH-142G-12D
SVH-142G-24D
SVH-143G
SVH-143G-240A
SVH-143G-12D
SVH-143G-24D
SVH-144G
SVH-144G-240A
SVH-144G-12D
SVH-144G-24D
SVH-145G
SVH-145G-240A
SVH-145G-12D
SVH-145G-24D

Código do produto
para líquidos
SVH-141L
SVH-141L-240A
SVH-141L-12D
SVH-141L-24D
SVH-142L
SVH-142L-240A
SVH-142L-12D
SVH-142L-24D
SVH-143L
SVH-143L-240A
SVH-143L-12D
SVH-143L-24D
SVH-144L
SVH-144L-240A
SVH-144L-12D
SVH-144L-24D
SVH-145L
SVH-145L-240A
SVH-145L-12D
SVH-145L-24D

Tamanho
da porta
1
⁄2"
1
⁄2"
1
⁄2"
1
⁄2"
3
⁄4"
3
⁄4"
3
⁄4"
3
⁄4"
1"
1"
1"
1"
11⁄2"
11⁄2"
11⁄2"
11⁄2"
2"
2"
2"
2"

Tensão da
bobina
120 VCA
240 VCA
12 VCC
24 VCC
120 VCA
240 VCA
12 VCC
24 VCC
120 VCA
240 VCA
12 VCC
24 VCC
120 VCA
240 VCA
12 VCC
24 VCC
120 VCA
240 VCA
12 VCC
24 VCC

Cv
3,5
3,5
3,5
3,5
7,5
7,5
7,5
7,5
13
13
13
13
25
25
25
25
48
48
48
48

Peso de
embarque oz
(lb.)
240 (15)
240 (15)
240 (15)
240 (15)
256 (16)
256 (16)
256 (16)
256 (16)
288 (18)
288 (18)
288 (18)
288 (18)
480 (30)
480 (30)
480 (30)
480 (30)
608 (38)
608 (38)
608 (38)
608 (38)

Pressão diferencial
máxima
1500 psig
1500 psig
1500 psig
1500 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig
1200 psig

Completo, com manual de operação.
Para solicitar unidades com um conector elétrico DIN, adicione "-DIN" ao código do produto, com custo adicional.
Para solicitar unidades com bobina de 24 Vca, adicione "-24A" ao código do produto, sem qualquer custo adicional.
Para solicitar unidades com bobina de 120 Vcc, adicione "-120D" ao código do produto, sem qualquer custo adicional.
Para solicitar unidades para serviço com hidrogênio (teste de vazamento com hélio), adicione "-HY" ao código do produto, com custo
adicional.
Para solicitar válvula com configuração normalmente aberta, adicione "-NO" ao código do produto, com custo adicional.
Para solicitar unidades limpas com oxigênio, adicione "-OX" ao código do produto, com custo adicional.
Para solicitar unidades para serviço criogênico, adicione "-CY" ao código do produto, com custo adicional.
Unidades disponíveis com o seguinte tipo de conexão: flanges de encaixe do tipo 150, 300 e 600. Entre em contato com a Omega para obter
informações sobre preços.

Peça pelo telefone
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Medidor de velocidade portátil
Use o Buscador de Produtos no site da OMEGA para encontrar
facilmente o produto ideal para o que você precisa!

Selecione por:
VAZÃO MÁXIMA

1° passo: Na página inicial da OMEGA, selecione a
opção "Buscador de Produtos" no menu principal
e clique em "Mais" no menu suspenso.

EXATIDÃO

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

Qualquer uma
1%
2%
3%

TEMPERATURA MÁXIMA
Qualquer uma
50° C (122° F)
100° C (212° F)

EXIBE VAZÃO
VOLUMÉTRICA
Qualquer uma
Sim
Não

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Qualquer uma
Leitura de temperatura
Leitura de umidade
Registro de dados
Sensor de luz

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione por"
para restringir suas escolhas conforme sua necessidade.
4º passo: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

TAMBÉM DISPONÍVEL!
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Anemômetro portátil

Série HHEM-SD1

HHF-SD2
Saiba mais
Anemômetro de hélice com
registrador de dados em
tempo real

HHF141B
Saiba mais
Anemômetro portátil de
hélice do tipo rotativo

HHF2005

Saiba mais
Medidor ambiental portátil

Saiba mais
Anemômetro de hélice com
sonda de 72 mm (2,83 pol.)
de diâmetro

Saiba mais
Medidor de velocidade do
ar com CFM/BTU/ponto de
orvalho/bulbo úmido/temp./
umidade

HHF143B

HHF144B

Saiba mais
Anemômetro portátil de
hélice do tipo rotativo

Saiba mais
Anemômetro portátil de
hélice do tipo rotativo

Saiba mais
Anemômetro portátil de
hélice do tipo rotativo

Série HHF5000

Saiba mais
Anemômetro de fio quente
com registrador de dados em
tempo real

HHF803

HHF802

HHF11A

Consulte vendas | Saiba
mais
Medidor portátil de
temperatura/velocidade do ar
com opção sem fio

HHF142B

HHF2005HW

Saiba mais
Anemômetro com registrador
de dados em tempo real

Peça pelo telefone

Série HHF1000

HHF81

Saiba mais
Anemômetro de hélice de
metal

0800-773-2874

Saiba mais
Anemômetro digital de hélice
do tipo rotativo

Saiba mais
Medidor 4 em 1 de velocidade do ar – anemômetro,
higrômetro, luxímetro e
termômetro

ou compre pelo site

HHF801
Saiba mais
Anemômetro de hélice

HHF82
Saiba mais
Medidor de velocidade do ar
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Vazão – Nível
Sensor de nível tipo radar
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/lvrd500

Série LVRD501

l Medição sem contato
l Medição contínua de nível
l Faixa de medição do radar de pulso:
0,254 a 15 m (10" a 50')
l Calibração simples por botão de pulso
l Padrão de comunicações

LVRD501- RS232, em
tamanho inferior ao real.

A série LVRD500, uma extensão lógica
para a série de sensores ultrassônicos,
é projetada para aplicações que
exigem medição sem contato de nível
de líquidos, nas quais a medição
ultrassônica não é aceitável.
A tecnologia de radar da série
LVRD500 pode ser ajustada para
variáveis como materiais a serem
medidos, configuração do recipiente e
interface do sistema. Esses sensores
são ideais quando vapor, pó ou uma
superfície espumosa impede as
medições por onda ultrassônica.
Os sensores de radar da série
LVRD500 podem detectar o nível sob
uma camada de pó leve ou de espuma
aerada, mas se o tamanho da partícula
de pó aumenta, ou se a espuma ou
o pó fica mais espesso, os sensores
não conseguem detectar o nível do
líquido. Em vez disso, será medido
o nível de pó ou espuma. Tubulação
interna, depósitos na antena, múltiplas
reflexões ou reflexões em parede
podem interferir na operação adequada
do sensor de radar. Outras fontes de
interferência são "buracos de rato" e
formação de pontes de sólidos, bem
como superfícies angulares do material
de processo, que refletem o raio do
radar para longe do receptor.
Esses sensores utilizam a tecnologia
melhorada de pulso de microondas
para rastrear qualquer material da
ponta da antena até o fundo do tanque.
Sua potência, larguras de pulso e
sensibilidade dependem da distância
do alvo, a partir da antena e da
constante dielétrica do material refletor.
Os sensores LVRD500 são equipados
com processamento de sinal do tipo
"gerador de eco", colocando-os entre
os sistemas de radar de pulso de
tecnologia mais avançada disponíveis
no mercado. Essa tecnologia
proporciona formas de pulso contínuas
e confiáveis, não afetadas por fatores
ambientais como temperatura, vácuo,
metano, vapor de água, pressão,
dióxido de carbono, vapores e
condensação.
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Resolução
Faixa de medição
Tensão/
Código do produto		
mm (polegada)
em m (pés)
fiação
Montagem 2 NPT				
LVRD501-RS232		
5.6 (0.22)
15.24 (50)
CC: 3 fios
LVRD501-RS485 		
5.6 (0.22)
15.24 (50)
CC: 3 fios
LVRD503-RS232 		
11.2 (0.44)
30.48 (100)
CC: 3 fios
LVRD503-RS485 		
11.2 (0.44)
30.48 (100)
CC: 3 fios

Acessórios
Código do produto		
DPi8 		
CNi833 		

Descrição		
Medidor de processo 1/8 DIN
Controlador 1/8 DIN com relés

Completo, com manual de operação. Software Windows incluído em unidades com RS232 e RS485.
Para solicitar PTFE para temperaturas elevadas, adicione o sufixo "-HT" ao código do produto, com custo
adicional.
Para solicitar uma antena de PTFE, adicione"-PTFE" ao código do produto, com custo adicional.
Para solicitar invólucro de aço inox 316, adicione "-316SS" ao código do produto, com custo adicional.
Para solicitar suporte de montagem de 2 pol. do tipo Tri-Grip para aplicação sanitária e antena de PTFE,
adicione o sufixo "-S" ao código do produto, com custo adicional (disponível somente para a série LVRD
501).
Modelo de pedido: LVRD504-RS232, faixa de medição de 30,48 m (100’), CA com RS232.
LVRD501-RS232, faixa de medição de 15,24 m (50'), CC com RS232.

0800-773-2874

ou compre pelo site
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Vazão – Nível
Transmissor de nível ultrassônico
sem contato com alimentação de loop

Transmissor/chave de nível
ultrassônico sem contato
Série LVU30

Série LVU800
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/lvu30

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/lvu800

LVU816, em
tamanho inferior
ao real.

Chave de nível ultrassônica
de estado sólido para
líquidos

Suporte de montagem
para LVU32 e LVU30-MB,
mostrado em tamanho
menor do que o real.

Chave de nível compacta
ultrassônica de estado sólido para
líquidos
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/lvsw-710_720

LVSW-710/LVSW-720

LVSW-701

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/lvsw-701

LVSW-701, mostrado em
tamanho real.
LVSW-701, em tamanho
superior ao real.
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Vazão – Nível
Transmissor de nível flutuante
para líquidos a dois fios
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/lvr500

Série LVR500

l Medição de nível para temperatura ou pressão elevada a até 2 m
(6,5')
l Guia do flutuador robusto e tampão para processo de montagem
robustos, de aço inox 316
l Caixa de distribuição de polipropileno classificação NEMA 4X (IP65)
com porta para conduíte e conector em barra
l Ótimo para aplicações em pressões altas de até 200 psi (13,8 bar)
l Para aplicações com espuma ou turbulência
l Saída alimentada por loop e ligação direta com CLP/SCADA ou visor 		
local

LVR516, em tamanho
inferior ao real.

Chave de nível robusta de montagem lateral
LV-1301
LV-1301, em tamanho
inferior ao real.

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/lv-1301

l Design robusto
l Uso em campo
l Permite chaveamento direto
l Relé de 20 Amp

Chave de nível para líquidos NEMA 6 (IP68) com controlador
single station e ampla compatibilidade química
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/lvn60_70

LVN-60

l Classificação NEMA 6 (IP68)
l Configuração normalmente aberta ou fechada selecionável pelo usuário
l Montagem vertical no topo ou na base do tanque
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LVN-60, em
tamanho inferior
ao real.
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Vazão – Nível
Chaves de nível à prova de falhas tipo rotor
para material seco
Série LVD-800

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/lvd-803_lvd-804

l Tecnologia magnética confiável
l Tampa abre/fecha com um giro –
Sem parafusos!
l Acesso à fiação – duas entradas
para conduíte
l Desligamento do motor quando
o rotor emperra, prolongando
significativamente a vida do motor e
reduzindo os custos de manutenção
l Luz local indicadora de status na
maioria dos modelos
l Unidades-padrão classificadas para
121° C (250° F)
l Modelos para temperatura alta
classificados para 399° C (750° F)
O monitor à prova de falhas para silos
da série LVD-800 é o mais moderno em
termos de tecnologia de rotor. Utilizando
a tecnologia de sensoriamento
magnético e um invólucro com design
exclusivo, o monitor de silos da série
LVD-800 é o sensor de controle de
pontos de nível por rotor mais confiável,
fácil de usar, robusto e à prova de
falhas.

LVD-803, em tamanho
inferior ao real.

O monitor de silos da série LVD-800
oferece o máximo em termos de
desempenho sempre que existe a
necessidade de garantir uma operação
crítica contínua. A presença de materiais
e seu próprio estado operacional são
detectados continuamente. Esses
sensores de nível à prova de falhas
monitoram sua condição de operação
mecânica e elétrica. Isso, juntamente
com saídas separadas para detecção
de material e status da unidade
(condições de falha), faz com que essa
unidade seja um dispositivo "realmente"
à prova de falhas.

Chaves de nível capacitivas com detecção
por pontos (RF)

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/lvcn6000_7000

Série LVCN6000/7000
Todos os modelos estão em
tamanho inferior ao real.

l Não exige referência metálica separada
l Utilizadas para líquidos, sólidos, grãos e pastas
l Imune à maioria dos acúmulos de produtos
l Retardo de tempo programável e ajuste de sensibilidade
A série LVCN6000/7000 é uma chave capacitiva
ideal para detectar níveis altos e baixos,
tanto de líquidos quanto de sólidos. A série
LVCN6000/7000 também pode detectar níveis
sem estar em contato com o produto, através
de um visor. Diferentemente de outras sondas
capacitivas, a série LVCN6000/7000 pode detectar
qualquer tipo de material condutivo, não condutivo
ou de baixa capacidade dielétrica, com um
desempenho extremamente preciso, quase total
imunidade a acúmulos, mudanças de temperatura
ou condensação. Para aplicações em tanques de
plástico ou concreto, essa série não precisa de
referência externa.
O sensor opera de modo semelhante a um
capacitor simples. Dentro da ponta da sonda há
um oscilador de alta frequência. Quando essa
ponta entra em contato com o meio, a frequência
de oscilação atinge um ponto pré-determinado e o
circuito de detecção avisa à chave para mudar o
estado.

Peça pelo telefone

LVCN7214

0800-773-2874

LVCN7211

ou compre pelo site

LVCN6241
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Controladores de temperatura
Selecione por:
NÚMERO DE ENTRADAS
Qualquer
Uma entrada
Duas entradas
Quatro entradas
Seis entradas

Use o Buscador de Produtos no site da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!
1° passo: Na página inicial da OMEGA, selecione a
opção "Buscador de Produtos" no menu principal
e clique em "Mais" no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

NÚMERO MÍNIMO DE
SAÍDAS DE CONTROLE
Qualquer
Uma entrada
Duas entradas
Quatro entradas
Seis entradas
ALGORITMOS DE CONTROLE
Qualquer
Liga-desliga
PID
Proporcional
Limite
CONTROLE DE RAMPAS E PATAMARES
Qualquer
Rampa para ponto de ajuste
Rampa e patamar de segmento único
3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione por" para
	Rampa e patamar de múltiplos segmentos,
Programa único
restringir suas escolhas conforme sua necessidade.
	Rampa e patamar de múltiplos segmentos,
Programas múltiplos
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Qualquer
Sinal sonoro embutido
Montagem em trilho DIN
Ethernet
Lógica difusa
Teclado luminoso
Tela grande
Baixa tensão
Reajuste remoto
Retransmissão do registrador
RS232/RS485
Software
USB
Montagem em parede

4º passo: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

TIPO DE ENTRADAS
Qualquer
Processo
RTD
Termistor
Termopar
TIPO DE SAÍDA
Qualquer
Relé mecânico
Pulso CC
Relé de estado sólido CA
Analógica
OPÇÕES DE CONTROLE
Qualquer
PID autoajustável
Modo de controle manual
Ponto de ajuste remoto
TAMANHO DIN
Qualquer um
1/32 DIN
1/16 DIN
1/8 DIN
1/4 DIN
CERTIFICAÇÕES DE AGÊNCIAS
Qualquer
CE
UL
FM
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CN132

CNi32
Saiba mais
Controladores programáveis
de temperatura/processo e
tensão 1/32, 1/16, 1/8 DIN

Saiba mais
Controladores autoajustáveis
com ponto de ajuste duplo
para temperatura/pressão

CN243

CN2110
Saiba mais
Controlador de temperatura
compacto ¼ DIN

CN63300

Saiba mais
Controlador de temperatura e
processo 1/16 DIN, incluindo
entradas para termistor

Saiba mais
Controladores de
temperatura/processo 1/16
DIN

Saiba mais
Controlador de limite com
alarme sonoro

CN9000A

Saiba mais
Controladores de
temperatura/processo 1/8
DIN verticais e ¼ DIN com
entrada universal

0800-773-2874

Saiba mais
Controlador de temperatura
e processo universal para
montagem em trilho DIN

CN701

Saiba mais
Controlador de limite alto/
baixo 1/16 DIN

CN8240

CN78030

Saiba mais
Controlador universal de
temperatura de processo

CN245

CN63500

Saiba mais
Controladores de processo
1/16 DIN

Peça pelo telefone

CN142

Saiba mais
Controladores PID/ligadesliga autoajustáveis 1/16
DIN com opções de saídas
modulares

ou compre pelo site

CN1517-TC
Saiba mais
Controladores de processo
de rampas e patamares
montado em parede,
multizonas

CN3261-JF
Saiba mais
Controlador de temperatura
de limite alto

CN7633
Saiba mais
Controlador vertical de
processo/temperatura tipo
rampa/patamar

CN9600
Saiba mais
Multicontroladores de rampa
e patamar autoajustáveis
para temperatura/processo
1/16 DIN

br.omega.com
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Controladores de temperatura, processo e
tensão
Série CNi
FM
APROVADO
APPROVED

Cni32, em tamanho
inferior ao real.

Cni16, em tamanho inferior
ao real.

TM

l Entradas universais
l Alta exatidão: 0,5° C (±0,9° F),
0,03% da leitura
l Visores coloridos totalmente
programáveis (alarmes visuais)
l Fácil de usar e simples de configurar
l Software gratuito
l Controle PID completo autoajustável
l Conexão de Internet integrada
opcional
l Comunicações seriais RS232 e
RS485 opcionais
l Alimentação integrada
l Duas saídas de controle/alarme;
opção para CC, pulso, relés de
estado sólido, relés mecânicos, tensão
e corrente analógica
l Retransmissão de sinal da saída 3:
tensão e corrente analógica isolada
opcional
l Moldura frontal NEMA 4 (IP65)
l Estabilidade da temperatura de
±0,04° C/°C RTD e
±0,05° C/°C, termopar a
25° C (77° F)
l Conectores tipo tomada removíveis
pela frente
l Unidades alimentadas por CA ou CC
l Modo raciométrico para
extensômetros
l Filtro digital programável
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/cni8_series
br.omega.com/cni16_series
br.omega.com/cni32_series
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Cni8, em tamanho inferior ao real.

A série iSeries da OMEGATM é uma família
de instrumentos que funcionam com
microprocessadores em três tamanhos
DIN. Todos os instrumentos compartilham
o mesmo menu de configuração e método
de operação, o que oferece uma tremenda
economia de tempo na integração de um
sistema de grande porte. A série iSeries
inclui medidores de painel digitais "DPi"
extremamente exatos e controladores PID
"CNi" do tipo single loop, de fácil uso e
configuração, ao mesmo tempo em que
proporcionam enorme versatilidade e uma
série de potentes recursos.
A série CNi abrange uma ampla seleção de
entradas para transdutor e transmissor com
dois modelos de entrada.
O instrumento universal de temperatura
e processo (modelos CNi) aceita 10 tipos
comuns de termopares, RTDs múltiplos e
várias faixas de tensão (CC) e corrente. Este
modelo também conta com alimentação
embutida, 24 Vcc a 25 mA. Por oferecer uma
ampla escolha de entradas de sinal, este
modelo é uma excelente opção para medir ou
controlar a temperatura, usando um termopar,
RTD ou transmissor de 4 mA a 20 mA.
Os instrumentos de tensão e processo
(modelos CNiS) medem as entradas de
células de carga, transdutores de pressão
e praticamente qualquer sensor de
extensômetro, bem como faixas de tensão
e corrente do processo. O CNiS possui
alimentação integrada para transdutores
em ponte, 5 Vcc a 40 mA ou 10 Vcc a
60 mA (qualquer tensão de alimentação
entre 5 Vcc e 24 Vcc disponível mediante
solicitação especial). Esse modelo CNiS
suporta comunicações em ponte de 4 a 6
fios, medições raciométricas. O instrumento
conta com calibração/graduação fácil e
rápida do tipo in process das entradas de
sinal para qualquer unidade de engenharia.
Esse modelo também conta com linearização
em 10 pontos, o que permite ao usuário

0800-773-2874

Cni8DV, em tamanho inferior
ao real.

linearizar a entrada do sinal de transdutores
extremamente não lineares, de todos os tipos.

Funções de controle
A série iSeries é capaz de controlar
operações manuais simples, como LIGA/
DESLIGA e controle PID completo
autoajustável. (Ajuste pré-definido
selecionável, ajuste adaptativo, modos de
controle PID, PI, PD). As saídas duplas de
controle podem ser configuradas para uma
série de aplicações de controle e alarme
independentes, como quente/quente, quente/
frio, quente/alarme, frio/frio, frio/alarme ou
alarme/alarme. O recurso de rampa para o
ponto de ajuste permite ao usuário definir
a taxa de elevação até o ponto de ajuste,
minimizando o choque térmico da carga
durante a partida. Para aplicações que não
exigem controle PID, mas apenas uma
programação simplificada, existem duas
opções disponíveis: limite de alarme (AL)
e controle de LIGA/DESLIGA por menu
simplificado (SM).

Visor colorido programável
A série iSeries inclui controladores de 1⁄8, 1⁄16
e 1⁄32 DIN equipados com o visor colorido da
série. Os dígitos têm o dobro do tamanho dos
medidores de painel DIN típicos de 1/8. Esta
série conta com o único visor de LED que
pode ser programado para mudar de cor entre
VERDE, ÂMBAR, e VERMELHO.

Comunicações integradas
serial e para Internet
Com Internet integrada opcional, a série
iSeries pode ser conectada diretamente a
uma rede Ethernet e transmitir dados em
pacotes-padrão TCP/IP ou utilizar páginas em
uma rede LAN ou na Internet. A série iSeries
também é disponibilizada com comunicações
seriais. No menu por botão de pulso, o
usuário pode selecionar entre RS232, RS422
e RS485, com comandos simples ASCII ou
MODBUS.

ou compre pelo site
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Código do produto
CNi3222

Tamanho/
corte
1
⁄32 DIN

Tipo de entrada

Saída 1

Saída 2

Temperatura/processo

0.5 A SSR

0.5 A SSR

Outras
características
—

⁄32 DIN

Temperatura/processo

0.5 A SSR

Relé

—

⁄32 DIN

Temperatura/processo

0.5 A SSR

Pulso CC

—

⁄32 DIN

Temperatura/processo

Relé

Relé

—

⁄32 DIN

Temperatura/processo

Pulso CC

0.5 A SSR

—

⁄32 DIN

Temperatura/processo

Pulso CC

Relé

—

⁄32 DIN

Temperatura/processo

Pulso CC

Pulso CC

—

⁄32 DIN

Temperatura/processo

Analógica

0.5 A SSR

—

⁄32 DIN

Temperatura/processo

Analógica

Relé

—

⁄32 DIN

Temperatura/processo

Analógica

Pulso CC

—

⁄8 DIN

Temperatura/processo

Relé

Relé

—

⁄8 DIN

Tensão/processo

Relé

Relé

—

⁄8 DIN

Temperatura/processo

Relé

Relé

Saída analógica

⁄8 DIN

Temperatura/processo

Relé

Relé

Pouca profundidade

⁄8 DIN

Tensão/processo

Relé

Relé

Pouca profundidade

⁄8 DIN

Temperatura/processo

Relé

Relé

Visor duplo

⁄8 DIN

Tensão/processo

Relé

Relé

Visor duplo

⁄8 DIN

Temperatura/processo

Relé

Relé

Visor duplo

CNi3223

1

CNi3224

1

CNi3233

1

CNi3242

1

CNi3243

1

CNi3244

1

CNi3252

1

CNi3253

1

CNi3254

1

CNi833

1

CNiS833

1

CNi8A33

1

CNi8C33

1

CNiS8C33

1

CNi8DH33

1

CNiS8DH33

1

CNi8DV33

1

CNiS8DV33

1

CNi1633

1

CNi16A33

1

CNi16D33

1

CNiS1633

1

CNiS16D33

1

⁄8 DIN

Tensão/processo

Relé

Relé

Visor duplo

⁄16 DIN

Temperatura/processo

Relé

Relé

—

⁄16 DIN

Temperatura/processo

Relé

Relé

Saída analógica

⁄16 DIN

Temperatura/processo

Relé

Relé

Visor duplo

⁄16 DIN

Tensão/processo

Relé

Relé

—

⁄16 DIN

Tensão/processo

Relé

Relé

Visor duplo

Completo, com manual de operação.
Modelo de pedido: CNi3233-C24-DC, medidor de temperatura/processo 1⁄32 DIN com duas saídas de relé mais RS232 e RS485 e alimentação de 12 a 36 Vcc.
CNi16D22-EIT, medidor de temperatura/processo 1⁄16 DIN com visor duplo, duas saídas de relé de estado sólido e Ethernet com servidor de Web integrado.

Sufixo para o
pedido
-AL

Descrição

-SM

Menu simplificado (controle liga/desliga ou alarmes, sem PID)*5

Versão com alarme de limite (somente alarmes, sem controle PID)*3*4

Opções de redes
-EIT

Ethernet com servidor Web integrado

-C24

RS232 e RS485/422 isolado, 300 Kb a 19,2 Kb*2

-C4EIT

Ethernet com servidor Web integrado + hub isolado RS485/422 para até 31 dispositivos*1

Alimentação
-DC

12 a 36 Vcc, 24 Vca; 20 a 36 Vcc para visor duplo, Ethernet ou opção de saída analógica isolada*2

Configuração de fábrica
-FS

Configuração de fábrica

-FS(RTD-1N)

Modelo "CNiS" personalizado para entrada RTD de níquel MIL-T-7990B, 0° C a 200° C (32° F a 392° F)

-FS(RTD-2N)

Modelo "CNiS" personalizado para entrada RTD de níquel MIL-T-7990B, -40° C a 300° C (-40° F a 572° F)

Software (exige opção de rede)
LICENÇA PARA Licença de software para servidor/driver OPC
SERVIDOR OPC
*1
*2
*3
*4
*5

Opções de Ethernet não disponíveis para controlador CNi8A, CNi8C, CNi16, CNi16A ou CNi32.
"-DC", "-C24" e "-C4EIT" disponíveis sem excitação.
Saída analógica não disponível nas unidades "-AL".
CNi8A0x-AL ou CNi16A0x-AL contêm 1 alarme e 1 retransmissão analógica.
Opção "-SM" não disponível nos modelos de tensão CNiS.

Peça pelo telefone
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Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/cni_series
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Controladores
Controladores de umidade e temperatura

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/ith
TM

Série CNiTH
Série DPiTH

CNiTH-i8DV33-5.

CNiTH-i16D33-2.

Todos os
modelos estão
em tamanho
inferior ao
real.

CNiTH-i8DH33-2.

SENSOR INCLUÍDO!

l Saída 1: Umidade, Saída 2: Temperatura
l Alta exatidão de ±0,5° C e ±2% da UR
l Quatro tamanhos DIN
l Comunicações serial e Ethernet (opcional)
l Fácil de usar e simples de configurar
l Controle PID completo autoajustável
l Opção de relés, relé de estado sólido, pulso CC, tensão e
corrente analógica
l Controle de rampas e patamares programável para
umidade e/ou temperatura
l Sonda de temperatura/UR incluída
Os visores de LED da série iTH da OMEGA podem ser
programados para mudar de cor entre VERDE, ÃMBAR, e
VERMELHO, a qualquer ponto de ajuste ou de alarme.
Os controladores iTH oferecem uma opção de duas
saídas de controle ou alarme em praticamente qualquer
combinação: relés de estado sólido (SSR), relés de contato
SPDT em forma de "C", saída em pulso de 10 Vcc para
uso com SSR externo ou saída analógica selecionável para
controle ou retransmissão do valor do processo.
As opções de rede e comunicação (altamente recomendadas)
incluem conectividade direta para rede Ethernet LAN com
servidor de Web integrado e comunicação serial. A opção
serial de comunicação C24 inclui RS232 e RS485. Os
protocolos incluem tanto MODBUS™ quanto um protocolo
simples ASCII. A opção C4EIT inclui Ethernet e RS485 ASCII/
MODBUS em um único dispositivo.
Os medidores e controladores da série iTH são projetados
para facilitar a integração com programas populares de
automação industrial, aquisição de dados e de controle, bem
como com o Visual Basic e Excel da Microsoft. A OMEGA
fornece um software gratuito de configuração para agilizar
e facilitar o pleno funcionamento. Disponível online para
download.

120 Peça pelo telefone

Especificações

CNiTH-i3233-5.

Controle

Ação: Reversa (calor) ou direta (frio)
Modos: modos de controle proporcional de amplitude
e tempo; PID manual selecionável ou automático,
proporcional, proporcional com integral, proporcional com
coeficiente diferencial com LIGA/DESLIGA e proteção antireset windup.
Taxa: 0 a 399,9 segundos
Reset: 0 a 3999 segundos
Tempo de ciclo: 1 a 199 segundos; ajustado para 0 para
operação LIGA/DESLIGA
Ganho: 0,5 a 100% do span; pontos de ajuste 1 ou 2
Amortecimento: 0000 a 0008
Patamar: 00,00 a 99,59 (HH:MM), ou DESLIGADO
Rampa para ponto de ajuste:
00,00 a 99,59 (HH:MM), ou DESLIGADO
Autoajuste: operador iniciado no painel frontal para uma
saída de cada vez apenas

Saídas
Duas saídas físicas: Saída 1 = UR, saída 2 = temperatura;
as funções são configuradas como saídas (PID ou LIGA/
DESLIGA) ou alarmes
Opções de pedido para saídas:
Relé: 250 Vca a 3 A ou 30 Vcc a
3 A (carga resistiva); em forma de C SPDT
Relé de estado sólido: 20 a 265 Vca a 0,05 a 0,5 A
(carga resistiva); contínua
Pulso de CC: não isolado; 10 Vcc a 20 mA (utilizado com
relé externo de estado sólido)
Saída analógica (somente saída 1): não isolada, 		
controle ou retransmissão de 0 a 10 Vcc ou 0 a 20 mA,
500Ω no máximo, ±1% da exatidão do fundo de escala.

0800-773-2874

ou compre pelo site
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Sistema de medição e controle de temperatura
por infravermelho iR2 SUPERMETERTM, com fibra
óptica e relação de duas cores e de altíssimo
desempenho
Série iR2C

Opcional

l 300° C até 3000° C (572° F a 5432° F)
l Alta qualidade
l Ethernet e RS232/485 disponível
l Controle PID autoajustável completo
l Exclusiva mira a laser através de lente integrada
l Alta exatidão
l Operação com duas ou uma única cor
l Conjunto de cabos de fibra óptica substituível em
campo
l Internet ou comunicação serial integrada

iR2C, invólucro de
alumínio fundido
mostrado em
tamanho menor
que o real.

Sonda por
infravermelho
com cabo de
1 m (3'), sem
custo adicional.

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/ir2

EVITE EXPOSIÇÃO.
RADIAÇÃO LASER
EMITIDA A PARTIR
DESTE PONTO.

Série iR2P
ATENÇÃO
RADIAÇÃO LASER – NÃO OLHE PARA O RAIO NEM VISUALIZE
DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS
PRODUTO LASER COM SAÍDA MÁXIMA
< 1mW, COMPRIMENTO DE ONDA DE 675 nm
CLASSE II (2)

iR2P, montagem
em painel 1⁄8 DIN,
mostrado em
tamanho real.

Mira a laser
exclusiva através de
lente.

MODELOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS!
Código do produto

Descrição

IR2C-300-53-C4EI

Invólucro de alumínio fundido, alimentação por CC, faixa de medição de 300° C a
1300° C, saída analógica, de relé, para Ethernet e RS485

IR2C-600-53-C24

Invólucro de alumínio fundido, alimentação por CC, faixa de medição de 600° C a
1800° C, saída analógica, de relé, serial RS232/RS485

IR2C-1000-53-C4EI

Invólucro de alumínio fundido, alimentação por CC, faixa de medição de 1000° C a
3000° C, saída analógica, de relé, Ethernet e RS485.

IR2P-600-33-C4EI

Montagem em painel 1⁄8 DIN, alimentação por CA, faixa de medição de 600° C a 1800°
C, duas saídas de relé, Ethernet e saída RS485

IR2P-1000-53-C24

Montagem em painel 1⁄8 DIN, alimentação por CA, faixa de medição de 1000° C a
3000° C, saída analógica, de relé, serial RS232/RS485

Completo, com manual de operação.
Modelo de pedido: IR2C-600-53-C24, Cinvólucro de alumínio fundido, alimentação por CC, faixa de medição de 600° C a 1800° C, saída
analógica, de relé, serial RS232/RS485.

Peça pelo telefone
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Controladores
Controladores de temperatura, processo e tensão PID 1⁄32 DIN

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/cni32_series

Série CNi32

CNi3233, em tamanho inferior ao real.

CNi3244, em tamanho inferior ao real.

l Alta precisão: leitura de ±0,03%, 0,5° C (±0,9° F)
l Padrão com visores coloridos totalmente programáveis
l Fácil de usar e simples de configurar
l Software gratuito
l Controle PID completo autoajustável
l Entradas universais: termopar, termorresistência (RTD),
voltagem/corrente de processo, tensão
l Comunicação serial RS232 e RS 485 em um instrumento
(opcional)

l Excitação integrada, 24 Vcc, padrão
l Estabilidade de temperatura ±0,04° C/°C RTD e 		
±0,05° C/°C termopar a 25° C (77° F)
l Moldura frontal NEMA 4 (IP65)
l Saída analógica selecionável como saída de controle ou
retransmissão de processo variável
l Opção de duas saídas de controle ou alarme: pulso
de CC, relés de estado sólido, relés mecânicos, tensão e
corrente analógica
l Conectores tipo tomada removíveis pela frente

Controladores digitais de bancada com
conectividade integrada opcional para Ethernet

TM

Série CSi8DH

l Conexão de Internet integrada opcional
l Invólucro portátil, de metal, reforçado para
manivela para regulagem de inclinação
l Saída de controle dupla, interna, relé de estado
sólido de 5 A
l Inspirado nos controladores de séries premiadas
da OMEGA
l Alta qualidade
l Alta exatidão
l Visor duplo padrão indica o ponto de ajuste e o
processo em tempo real
l Fácil uso e configuração
l Entradas universais: termopar, termorresistência
(RTD), voltagem/corrente de processo, tensão
l Saída auxiliar para acionar relés de estado
sólido de corrente mais alta
l O padrão inclui visores coloridos totalmente
programáveis
l Comunicações opcionais RS232/485
l Opera de 90 a 240 Vca a 50/60 Hz
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CSi8DH, em tamanho
inferior ao real.

Sonda de termopar GKQSS-316U-12,
vendida separadamente.

0800-773-2874

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/csi8d

ou compre pelo site

br.omega.com

Controladores
Controladores de processo 1⁄16 DIN
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/CN63300

Série CN63300

l Controle PID com overshoot reduzido
l Autoajuste das configurações de
controle PID mediante solicitação
l Visor com moldura NEMA 4 X (IP65)
l Visores duplos de LED para indicação
simultânea de temperatura e ponto de
ajuste
l Indicadores de status para saídas e
modos de controle
l Aceita entradas de 0 a 10 Vcc ou
0/4 a 20 mAdc
l Saídas de alarme duplas opcionais
l Opção de saída CC linear,
retransmissão de controle (0 a 10 mV,
0/4 a 20 mA)
l Modos de controle manual/automático
l Função de rampa para o ponto de
ajuste para segurança do processo
por meio de bloqueios programáveis
l Placa com saída substituível em
campo (relé ou pulso de CC)
l Comunicação serial RS485 opcional

A série CN63300 aceita
sinais de 0 Vcc a 10 Vcc ou
de 0/4 a 20 mAdc, exibe com
exatidão o sinal de entrada do
processo conforme os pontos
de escala programáveis e
oferece um sinal de controle
de saída preciso (proporcional
ao tempo ou CC linear) para
manter o processo no ponto
de controle desejado. Com
uma programação abrangente,
porém simples, o controlador
permite atender a uma série
de exigências das aplicações.
No modo de controle PID, o controlador
opera com um autoajuste sob demanda,
que irá estabelecer as constantes de
ajuste. Essas constantes podem ser
reguladas pelo operador em qualquer
momento e bloqueadas para impedir
modificações. O controlador emprega
um recurso exclusivo de supressão do
overshoot, que permite uma resposta
mais rápida sem overshoot excessivo.
A unidade pode ser transferida para

CN63300-R1, em tamanho real.

o modo manual, permitindo que o
operador tenha controle direto da saída.
O controlador também pode operar
no modo de controle LIGA/DESLIGA
com histerese ajustável. Um segundo
ponto de ajuste é disponibilizado para
permitir uma seleção rápida de uma
configuração diferente para o ponto de
ajuste.

Controladores de limite alto/baixo 1⁄16 DIN
Série CN63500

l Visor duplo LED de quatro dígitos
l Entrada para termopar ou sensor RTD
l Entrada para reset remoto
l Saída principal de limite: relé de 5 A,
selecionável para ativação de sinal de trip
baixo ou alto
l Alarmes de relé de 5 A (opcional)
l Moldura frontal selada NEMA 4X (IP65)
opcional
l Segurança de parâmetros por meio de
bloqueios programáveis
l Visor duplo
A série CN63500 inclui controladores de
limite de temperatura que têm como objetivo
proporcionar um desligamento independente
para processos térmicos. O CN63500 aceita
sinais de uma série de sensores de temperatura
(termopares ou elementos RTD) e sua
programação abrangente permite atender a uma
ampla gama de exigências das aplicações.

Peça pelo telefone

0800-773-2874

CN63500-R1-AL1, em tamanho real.

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/CN63500

A unidade é construída com um invólucro leve de plástico de
alto impacto, com painel frontal colorido. Esse painel atende
as especificações NEMA 4X (IP65), desde que devidamente
instalado. Unidades múltiplas podem ser empilhadas na
posição horizontal ou vertical. Tecnologia moderna de
montagem em superfície, testes extensivos, além de alta
imunidade a interferência por ruídos faz com que o CN63500
seja extremamente confiável em ambientes industriais.

ou compre pelo site

br.omega.com
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Controladores
Controlador universal de temperatura de processo
Inclui entradas para termistor

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/cn142

Série CN142

l Visor duplo
l Entradas para termopares J, K, R e S
l Entradas de processos
l Entradas para RTD e termistor
l Três saídas
l Funções de alarme, evento e timer
l Controle liga/desliga ou PID
l Controle de rampa e patamar de três estágios
l Autoajuste
l Entrada digital
l Protegido com senha
l 24 a 230 Vca/Vcc
l RS485 opcional
l Software opcional com módulo de
configuração
Monitore e controle a temperatura ou as aplicações de
processo com exatidão, usando os controladores da série
CN142. Esta série conta com visores duplos de LED
para indicação local do valor do processo e do ponto
de ajuste. Os métodos de controle incluem liga/desliga,
PID, autoajuste e ajuste manual. O controlador inclui um
controle de rampa/patamar de três pontos de ajuste, além

CN142-R1-R2-DC3, mostrado em tamanho real.

de funções de alarme, evento e timer, com comunicações
opcionais RS485. Um pacote de softwares CN-SW-HWKIT opcional inclui cabo e módulo de configuração para
configurar as unidades rapidamente, bem como para
copiar os parâmetros de configuração de uma unidade
para outra. O módulo de configuração também pode ser
adquirido separadamente e com uma bateria integrada. As
definições de configuração podem ser baixadas e copiadas
para o módulo sem necessidade de ligar o controlador.
Em seguida, o módulo pode ser conectado em uma nova
unidade, sem aplicação de energia, e a definição de
configuração pode ser transferida, facilitando a configuração
de várias unidades.

Controlador de temperatura de processo 1⁄16 DIN, incluindo entradas para termistor
Série CN243

l Visor duplo
l Entradas para termopares J, K, R
eS
l Entradas de processos
l Entradas para RTD e termistor
l Funções de alarme
l Controle liga/desliga ou PID
l Controle de rampa e patamar de
três estágios
l Autoajuste
l Entrada digital
l Protegido por senha
l 24 a 230 Vca/Vcc
l RS485 opcional
l Software opcional com módulo de
configuração
l Opção de alarme de controle aberto
e por rompimento de resistência
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/cn243
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CN243-R1-F2.
Monitore e controle a temperatura ou as
aplicações de processo com exatidão,
usando os controladores da série CN243.
Esta série conta com visores duplos
de LED para indicação local do valor
do processo e do ponto de ajuste. Os
métodos de controle incluem liga/desliga,
PID, autoajuste e ajuste manual.

0800-773-2874

O instrumento inclui controle de rampa/
patamar com três pontos de ajuste,
funções de alarme do tipo controle aberto
e por rompimento de resistência com
comunicação RS485 opcional. A saída
analógica pode ser programada tanto para
controle quanto para retransmissão da
variável do processo.

ou compre pelo site

br.omega.com

Controladores
Controlador de temperatura de processo universal para montagem em trilho DIN
Incluindo entradas para termistor
Série CN245

l Montagem em trilho DIN
l Visor duplo
l Entradas para termopares J, K, R e S
l Entradas de processos
l Entradas para RTD e termistor
l Funções de alarme
l Controle liga/desliga ou PID
l Controle de rampa e patamar de três
estágios
l Autoajuste
l Entrada digital
l Alarme de controle aberto e por
rompimento de resistência
l 24 a 230 Vca/Vcc
l Protegido com senha
l Padrão RS485
l Software opcional com módulo de
configuração

CN245-R1-R2-F3-C4, com RAIL-35-1 mostrado
maior que o tamanho real.

Monitore e controle a temperatura e as
aplicações de processo com exatidão,
usando os controladores de montagem
em trilho DIN da série CN245. Esta série
conta com visores duplos de LED para
indicação local do valor do processo e do
ponto de ajuste. Os métodos de controle
incluem liga/desliga, PID, autoajuste e
ajuste manual.

como controlador PID com múltiplos
pontos de ajuste, a unidade pode ser
usada, preferencialmente, como conversor
de sinal, graças a uma entrada universal
(selecionável por parâmetro para até 18
sinais diferentes) e à saída analógica, que
é galvanicamente isolada e programável
para retransmissão redimensionável de
valor de processo/ponto de ajuste.

O instrumento inclui controle de rampa/
patamar com três pontos de ajuste,
funções de alarme do tipo controle aberto
e por rompimento de resistência com
comunicação RS485. Além de operar

Um pacote opcional de software
CN-SW-HW-KIT inclui cabo e módulo
de configuração para configurar as
unidades rapidamente, bem como para
copiar os parâmetros de configuração de

uma unidade para outra. O módulo de
configuração também pode ser adquirido
separadamente e com uma bateria
integrada. As definições de configuração
podem ser baixadas e copiadas para
o módulo sem necessidade de ligar o
controlador. Em seguida, o módulo pode
ser conectado em uma nova unidade,
sem aplicação de energia, e a definição
de configuração pode ser transferida,
facilitando a configuração de várias
unidades.
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/cn245

Código do produto

Descrição

CN245-R1-R2-F3-C4

Controlador com trilho DIN, saída de relé/relé/pulso de CC ou analógica (selecionável
para saída 3), RS485, controle aberto e rompimento de resistência.

Acessórios (instalável em campo)
Código do produto

Descrição

CN-SW-HW-KIT

Kit com software, cabo e módulo de configuração

CN-CONFIG-MODULE

Módulo plug-in de memória de configuração

RAIL-35-1

Trilho DIN de 35 mm, 1 m (3,3') de comprimento

RAIL-35-2

Trilho DIN de 35 mm, 2 m (6,6') de comprimento

CNQUENCHARC

Kit de supressão de ruídos, 110 a 230 Vca

Completo, com manual de operação.
Modelo de pedido: CN245-R1-R2-F3-C4, controlador com trilho DIN com dois relés, 1 saída analógica, RS485, alarme de controle aberto e
por rompimento de resistência.

Peça pelo telefone

0800-773-2874

ou compre pelo site
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Medição e Monitoramento
Selecione por:
NÚMERO DE ENTRADAS
Qualquer
1
2
4
10
Mais de 20

Use o Buscador de Produtos no Website da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!
1° passo: Na página inicial da OMEGA, selecione a
opção "Buscador de Produtos" no menu principal
e clique em "Mais" no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

TIPO DE ENTRADAS
Qualquer
Processo
RTD
Tensão CC
Corrente contínua
Voltagem alternada
Corrente alternada
Termistor
Termopar
Tensão CA RMS
Corrente CA RMS
Fibra óptica

CERTIFICAÇÕES DE AGÊNCIAS
Qualquer
CE
UL
FM

ALARME

3° passo: Utilize os botões da opção “Selecione
por” para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
4º passo: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

Qualquer
Sim
Não

ESTILO
Qualquer
1/4 DIN
1/8 DIN
1/16 DIN
1/32 DIN
3/64 DIN

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Qualquer
RS232
Alarmes
RS485
Matemático
Solar
Ethernet
Visor grande
USB
Visor legível sob a luz do sol
LCD
Timer
Analógico
Retransmissão do registrador
Baixa tensão
Alarme sonoro interno
Alimentação de loop
Excitação
Scanner
Gráfico de barras
Montagem em parede
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Medidores

Série DPI32-AL

DPI32
Saiba mais
Medidores de processo/
temperatura programáveis
1/32, 1/16, 1/8 DIN com
RS232, RS485 e Ethernet

Saiba mais
Medidores de temperatura/
processo programáveis 1/32
DIN com alarmes

DP25-VRMS

DP24-E
Saiba mais
Medidor de processo 1/8 DIN

DP41-B

DP9800-TC
Saiba mais
Termômetro/registrador de
dados digital de bancada de
8 canais para termopar ou
sensores RTD com porta USB

Saiba mais
Indicador com escala
ajustável True-RMS 1/8 DIN
para sinais sinusoidais e não
sinusodais de CA

Saiba mais
Monitor de processo de dois
canais, tamanho 1/8 DIN

DP7001

Saiba mais
Medidor de processo
universal de painel 1/8 DIN
com porta USB integrada

DPi1701

Saiba mais
Medidor de temperatura
com alarme ou controle liga/
desliga e alarme sonoro

DPS3304-TC

Saiba mais
Medidor e registrador de
dados de painel com visor
gráfico 1/8 DIN

0800-773-2874

Saiba mais
Indicadores de gráfico de
barras, 1/8 ou 1/16 DIN,
escala vertical ou horizontal

DP3300-TC

DP63100

Saiba mais
Medidor de alto desempenho
1/8 DIN

Peça pelo telefone

BG18-1-P7

Saiba mais
Scanners de processo para
montagem em parede, de 4
e 7 zonas

ou compre pelo site

DP18-DV2
Saiba mais
Medidores digitais 1/8
DIN para medição de
temperatura, processo ou
sinais elétricos

DP35
Saiba mais
Mini-indicadores de processo
1/32 DIN, alimentação de
loop 1/8 DIN

DP9601
Saiba mais
Termômetro/registrador de
dados de bancada, com
RTD, digital, de alta exatidão

ILD24-UTP
Saiba mais
Medidores e controladores
com visor grande

br.omega.com
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Medidores
Medidor de painel 1⁄8 DIN com visor gráfico e registrador de dados para medições de
temperatura e processo com relés de alarme opcional, saída analógica isolada, tensão
de alimentação de 24 Vcc e receptor sem fio
Todos os modelos estão
em tamanho inferior ao
real.

Medidor de painel gráfico mostrado no modo
gráfico de linhas.

Série DPi1701
Modo gráfico de barras horizontais.

l Visor gráfico monocromático de alta
resolução
l Entrada universal para termopares,
RTD e processo (tensão e corrente)
l Exibe a entrada do processo em
gráfico de barras horizontais, gráfico
linear ou formato digital-padrão
l Registra 85.000 pontos de dados com
registro de horário
l Registro de dados com base no
horário e na data, alarme 1 ou 2 ou
por teclado
l Monitora e exibe os valores mínimo e
máximo do processo
l Entrada de alimentação universal, de
90 Vca a 240 Vca
l Alimentação isolada de 24 Vcc para
transmissores externos de força

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/dpi1701

Código do produto
DPi1701
DPi1701-USB-R
DPi1701-USB-AR
DPi1701-USB-ARW

A série DPi1701 de medidores e
registradores de dados 1⁄8 DIN com painel
gráfico da OMEGA oferece desempenho
e visualização inigualáveis. O visor
gráfico de alta intensidade com luz de
fundo (240 x 64 pontos) proporciona
recursos potentes de visualização, tais
como gráfico de barras horizontais, de
linhas e registro de dados em tempo
real. A unidade pode ser configurada
para aceitar termopares (J, K, T, E, R,
S), RTDs (de 2 ou 3 fios), voltagem
(0 Vcc a 10 Vcc) ou corrente (0 mA a
20 mA). As características opcionais
incluem dois relés em formato C, USB
isolado ou interface RS232 para PC,
saída analógica isolada, alimentação
isolada de 24 Vcc e receptor sem fio.

Modo de
visualização
digital grande.

Opções:
l Dois relés em formato C
(contato SPDT)
l Saída analógica isolada (0 Vcc
a 5 Vcc ou 4 mA a 20 mA)
l Alimentação isolada de 24 Vcc
l USB isolado ou interface
RS232 para PC
l O receptor sem fio aceita sinais
dos transmissores de 2,4 GHz
da OMEGA, como UWTC,
UWRTD, UWRH e UWIR

Descrição
Medidor e registrador com painel gráfico e interface RS232 isolada.
Medidor e registrador com painel gráfico com dois relés, interface USB isolado e alimentação 24 Vcc.
Medidor e registrador de painel gráfico com dois relés, interface USB isolada, saída analógica
Medidor e registrador de painel gráfico com dois relés, interface USB isolada, saída analógica e
receptor sem fio.						

Completo, com CD do software, manual rápido e cabo USB (somente para modelos USB).
Modelo de pedido: DPi1701-USB-R, medidor e registrador de dados 1⁄8 DIN de painel gráfico com dois relés, USB isolado e alimentação de
24 Vcc.
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Medidores
Medidor de alto desempenho 1⁄8 DIN
Série DP41-B

l Entradas universais: voltagem/
corrente contínua, termopar, RTD e
tensão
l Exatidão: ±0,005% da leitura
l Visor de LED de 6 dígitos patenteado
que troca de cor
l Até 142 leituras por segundo
l Linearização em 10 pontos
l Quatro saídas de coletor aberto
isoladas
l Saída analógica isolada (opcional)
l Quatro relés (opcional)
l Ethernet opcional ou comunicações
RS232/RS485
l Moldura frontal NEMA 4 (IP65)
l Modo ratiométrico para
extensômetros
l Unidades alimentadas por corrente
alternada e contínua
A OMEGA aplica o padrão mundial de
exatidão, desempenho e qualidade no
que diz respeito a medidores de painel
digitais. O DP41-B apresenta um nível
ainda mais elevado, oferecendo uma
exatidão de até ±0,005% da leitura e
até 142 leituras por segundo.
O versátil DP41-B lida com um amplo
espectro de faixas de tensão e corrente
contínua, nove tipos de termopares,
múltiplos RTDs e sinais de transdutores
do tipo extensômetro, como células de
carga e transdutores de pressão, bem
como entradas potenciométricas.

DP41-B, em tamanho real.

Também conta com linearização de dez
pontos de sinais de saída, programável
pelo usuário para aplicações
personalizadas.
As características padrão incluem
alimentação integrada para energizar
praticamente qualquer sensor ou
transmissor e quatro saídas isoladas de
coletor aberto para controle ou alarmes.
O visor grande de LED patenteado, de
6 dígitos, grande e luminoso pode ser
programado para trocar de cor entre
VERMELHO, ÂMBAR, e VERDE,
em qualquer ponto de ajuste. Os
dígitos são 58% maiores do que em
um visor comum. As opções de saída
incluem: tensão ou voltagem analógica
programável isolada e quatro relés.

Com a opção de comunicação serial,
o usuário pode selecionar, através de
um menu de botões de comando, entre
RS232, RS485 e um protocolo simples
ASCII ou MODBUS. Com a opção
Ethernet/Internet premiada da OMEGA,
o DP41-B conecta diretamente com
uma rede Ethernet e transmite os dados
em protocolo padrão TCP/IP. É possível
monitorar e controlar um processo por
meio de um navegador da Web, de
qualquer lugar na Internet.
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/dp41b

Código do produto

Descrição

DP41-B

Medidor digital universal

DP41-B-4R

Medidor digital universal com quatro saídas de relé em formato C com contato SPDT

DP41-B-4R-A

Medidor digital universal com relés e saída analógica

DP41-B-4R-C24

Medidor digital universal com relés e comunicações seriais

DP41-B-A

Medidor digital universal com saída analógica isolada de 14 bits

DP41-B-C24

Medidor digital universal com comunicação serial

DP41-B-DC

Medidor digital universal com opção de alimentação de baixa tensão de 10 Vcc a 32 Vcc

DP41-B-DC-A-EI

Medidor digital universal com alimentação de baixa tensão, saída analógica isolada e Ethernet

DP41-B-EI

Medidor digital universal com Ethernet

DP41-B-TC

Medidor digital universal com kit conector com compensação de temperatura para termopar

Completo, com manual de operação.
* Mutuamente exclusivo; é possível solicitar uma opção de comunicação/Ethernet por unidade.
Todas as opções de saída são em placas de circuito impresso, que podem ser instaladas na fábrica ou em campo.
Modelo do pedido: DP41-B-A-4R-TC, medidor digital universal com módulo de entrada para termopar opcional, placa de saída de 4 relés e
placa de saída analógica.
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Medidores
Visor GRANDE
Medidores e controladores – Visores de 57 e 101 mm (2,25" e 4") disponíveis!
Série ILD-UTP

Medidores em tamanho inferior ao real.

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/ild-utp

l Visor grade de LED luminoso com quatro dígitos
l Programação para trocar de cor: VERMELHO, ÂMBAR, VERDE
l Entrada de temperatura e processo
l Entrada de tensão e processo
l Relés opcionais para alarme e controle PID completo
l Comunicações via Ethernet, RS232, RS485 e MODBUS®
l Servidor Web integrado
Os visores GRANDES são capazes de lidar com várias
entradas de sinais diretamente do transdutor ou dos
transmissores de processo, além de oferecerem uma série de
opções de saída de controle e conectividade serial ou Ethernet
para registro de dados.
O visor GRANDE universal de temperatura+processo (iLDUTP) foi projetado para termopares, RTDs e tensão ou corrente
Modelo básico

de processo (CC). É capaz de lidar com 10 tipos de
termopares: K, J, T, E, R, S, B, C, N, e J DIN. Funciona
com vários tipos de RTDs, curvas Pt. 0,00385 e 0,00392
para 100 Ohm, 500 Ohm e 1000 Ohm e executa medições
com conexões de 2, 3 ou 4 fios, proporcionando a mais
alta exatidão. Este modelo também mede a tensão do
processo em faixas de medição de 0 a 100 mV, 0 a 1 V, 0
a 10 V, bem como corrente de processo de 0 a 20 mA (4 a
20 mA), com alimentação integrada de 24 Vcc.
O visor GRANDE universal de tensão+processo
(iLD-SP) lida com uma série de saídas de tensão e
corrente contínua de todas as células de carga comuns,
transdutores de pressão e a maioria dos transdutores do
tipo extensômetro. O medidor mede faixas de entrada de 0
mV a 100 mV, -100 mV a 1 V, 0 a 10 V, 0 a 20 mA (4 a 20
mA) com alimentação integrada de 5 Vcc e 10 Vcc padrão.

MODELOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS!

Descrição

Entrada universal para temperatura para termopar, RTD e processo
iLD24-UTP

Visor de quatro dígitos de 57 mm (2,25"), temperatura/processo, monitor

iLD24-UTP-33

Visor de quatro dígitos de 57 mm (2,25"), temperatura/processo, universal, controlador com saída
de relé dupla

iLD24-UTP-53-C4EI

Visor de quatro dígitos de 57 mm (2,25"), temperatura/processo, universal, controlador com saídas
analógicas e de relés e Ethernet/RS485

iLD44-UTP

Visor de quatro dígitos de 101 mm (4"), temperatura/processo, universal, monitor

Entrada para extensômetro e processo
iLD24-SP

Visor de quatro dígitos de 57 mm (2,25"), extensômetro/processo, monitor

iLD44-SP

Visor de quatro dígitos de 101 mm (4"), extensômetro/processo, monitor

iLD44-SP-53-C24

Visor de quatro dígitos de 101 mm (4"), extensômetro/processo, universal, controlador com saídas
analógica e de relés e RS232/RS485

Modelo de pedido: iLD24-UTP, visor grande de quatro dígitos de 57,2 mm (2,25”), temperatura/processo, universal, monitor/controlador.
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Medidores
Termômetros digitais de bancada
Modelos de um e dez canais, com opção de conexão com Ethernet integrada
Série MDSi8

l Internet opcional integrada
l Invólucro portátil, reforçado, de metal, para
bancada com regulagem de inclinação
l Inspirado nos medidores iSeries da OMEGA
l Alta precisão: 10,5° C (10,9° F), 0,03% da leitura
l Fácil de usar e simples de configurar
l Entradas universais: modelos para termopar,
RTD, voltagem/corrente do processo, tensão ou
de um canal
O MDSi8 da OMEGATM é um medidor de painel
digital de 1⁄8 DIN (96 x 48 mm) em um invólucro de
metal reforçado para bancada, equipado com o
visor grande iSeries que troca de cor. Os dígitos
têm o dobro do tamanho dos típicos medidores
de painel de 1⁄8 DIN. Os medidores iSeries são
equipados com os únicos visores de LED que
podem ser programados para trocar de cor entre
VERDE, ÂMBAR, e VERMELHO em qualquer
ponto de ajuste ou de alarme. Outras opções
incluem saída analógica programável isolada,
comunicações seriais, Modbus e Ethernet.

Termopares com junção de transição
e de desconexão rápida, TTSS-18U-6,
vendidos separadamente. Visite nosso
website para obter mais detalhes.
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/mdsi8_mdssi8

Medidores de tensão, processo e temperatura 1⁄8
DIN com relés e saída analógica opcional
Série DP25B

Entradas
l Termopar
l RTD
l Processo (Voltagem e corrente contínua)
l Extensômetro
Opções
l Saída de relé com banda morta ajustável
l Saída analógica isolada ou não
l Visor colorido programável
l Opções de alimentação de baixa tensão
l Moldura frontal NEMA 4

DP25B-TC, em
tamanho inferior ao
real.

Código do produto
DP25B-TC
DP25B-RTD
DP25B-E
DP25B-S

Descrição
Termopar
RTD
Processo (Voltagem e corrente contínua)
Entrada para tensão

* Não instalável em campo. Para a opção "-AI", a opção "-R"é necessária.
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/dp25b_tc

Peça pelo telefone

Completo, com manual de operação.
Modelo de pedido: DP25B-TC-DC10/32-AR, indicador de termopar J, K, T ou J,
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DP25B-E, medidor de processo.
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Medidores
Medidor de processo universal tipo painel 1⁄8
DIN com USB integrado
DP63100

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/dp63100

DP63100.

l Porta de programação USB integrada
l Módulos de saídas modulares
l Entradas para processo universal,
voltagem, corrente, resistência e
temperatura
l Alimentação universal CA/CC
l Linha dupla de 6/9 dígitos/visor de
três cores de 18 mm (0,71") e 8,9 mm
(0,35")
l Visor de unidades programável
l Visor com contraste e intensidade
variáveis
l Taxa de conversão de até 160
amostras por segundo
l Moldura frontal vedada NEMA 4X
(IP65)
O medidor analógico de painel para
processo DP63100 oferece muitos recursos
e capacidades de desempenho para uma
série de aplicações industriais. O DP63100
tem uma entrada universal para vários sinais
de entrada, incluindo voltagem/corrente
contínua, processo, resistência e temperatura.
Os cartões opcionais de saída do tipo plugin permitem configurar o medidor para as
atuais aplicações, ao mesmo tempo em que

Código do produto		
DP63100

oferecem atualizações de forma fácil para
necessidades futuras. O DP63100 utiliza um
visor de duas linhas e três cores, com uma
linha de visualização superior grande, de 18
mm (0,71"), com seis dígitos em três cores,
e uma linha de visualização inferior verde de
8,9 mm (0,35"), com nove dígitos. O medidor
oferece memória de leitura MÁXIMA e
MÍNIMA, com tempo de captura programável.
O tempo de captura é usado para evitar a

detecção de leituras mínimas e máximas
falsas que podem ocorrer durante a partida
ou eventos de processo incomuns. O
totalizador de sinais (integrador) pode
ser usado para computar um produto de
entrada tipo tempo. Esse recurso também
pode ser utilizado para fornecer uma leitura
do fluxo totalizado ou para calcular os
intervalos de serviço de motores, bombas,
etc.

Descrição (medidor apenas com visor, sem saídas)
Medidor de painel universal para processos 1⁄8 DIN

Cartões de saída tipo plug-in opcionais (instaláveis em campo)
Código do produto Descrição (medidor apenas com visor, sem saídas)
Alarmes de ponto de ajuste (somente um cartão de alarme pode ser instalado no medidor básico)
LDP6-CDS10
Cartão de opções para saída de dois relés
LDP6-CDS20
Cartão de opções para saída de quatro relés
LDP6-CDS30
Cartão de opções para saída de quatro relés, de coletor aberto, consumidora de corrente
LDP6-CDS40
Cartão de opções para saída de quatro relés, de coletor aberto, fornecedora de corrente
Saída analógica
LDP6-CDL10
Cartão para saída analógica
Comunicações (somente um cartão de comunicações pode ser instalado no medidor básico)
LDP6-CDC10
Cartão de saída para comunicação serial RS485 com bloco terminal
LDP6-CDC1C
Cartão de saída para comunicação serial RS485 estendida com conector RJ11
LDP6-CDC20
Cartão de saída para comunicação serial RS232 com bloco terminal
LDP6-CDC2C
Cartão de saída para comunicação serial RS232 estendida com conector de nove pinos D
Completo, com manual de operação.
Nota: os medidores podem receber até três cartões opcionais do tipo plug-in. Entretanto, somente um cartão de cada função pode ser
instalado por vez. Os tipos de função incluem alarmes de configuração, comunicações e saída analógica. Os cartões podem ser instalados
logo de início ou posteriormente. Cada cartão é enviado com instruções de instalação e programação.
Modelo de pedido: DP63100, medidor de processos universal tipo painel, LDP6-CDL10 cartão de saída analógica.
OCW-3 OMEGACARESM estende a garantia-padrão de 2 anos para 5.
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Medidores
Termômetro/registrador de dados digital de alta precisão
com RTD e porta USB

DP9601

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/dp9601

DP9601, em tamanho inferior ao real.

l Termômetro-padrão de referência para sensores Pt100
l Alta exatidão ± 0,01º C Pt100
l Sistema com exatidão de 40 milikelvins (0,040º C)
l Compatibilidade digital simples e rápida com sensores
calibrados, retenção na memória de até 10 pontos por
canal
l Visor alfanumérico
l Resolução de 0,01º C para entradas Pt100
l Registro de dados
l Ampla variação de temperatura
l Leitura direta em ºC, ºF, K ou Ω
l Duas portas de entrada para sensor
l Leitura de canal A, B ou A-B
l Comunicação serial USB
l Porta USB para pendrive
l Fornecido com software para computador
l Saída analógica com retransmissão programável
l Funcionamento com bateria de íons de lítio recarregável/
ligada à energia elétrica
Código do produto
DP9601

O DP9601 proporciona medição e registro de temperatura
precisos por meio de termômetro de resistência de platina
para aplicações laboratoriais e locais. É um termômetro digital
excepcionalmente exato e estável, indicado, particularmente,
para uso em banhos de calibração térmica como padrão de
referência. Aplicações médicas, farmacêuticas, alimentares,
testes ambientais, P&D e estabelecimentos educacionais são
alguns exemplos de uso.
Os valores e as informações ao usuário são exibidos em
uma tela LED clara, luminosa, com luz de fundo difusa. Os
dados podem ser mostrados em °C, °F, K ou Ω, conforme
necessário. Nove teclas no painel frontal, os únicos controles
para o usuário, são utilizadas junto com a tela, um arranjo que
simplifica e facilita bastante a operação do dispositivo.
Há duas portas de entrada para sensores Pt100 de três
ou quatro fios (o instrumento reconhece a configuração
automaticamente). A temperatura medida pode ser exibida
diretamente a partir de uma das entradas ou diferencialmente
entre as duas. A temperatura diferencial e as temperaturas
dos dois canais individuais são mostradas simultaneamente.
Há uma porta USB para pendrive, por meio da qual os dados
podem ser armazenados e/ou exportados. Um software de
computador para Windows® é fornecido como opção padrão
para programação de calibração personalizada, controle
remoto e funções de medição e registro.

Descrição
Termômetro digital RTD de alta precisão

Acessórios
Código do produto

Descrição

DP9600-L250

Sonda RTD de precisão PT100, -50° C a 250° C (-58° F a 482° F), 250 mm (9,85")

DP9600-H450

	Sonda RTD de precisão PT100, -50° C a 450° C (-58° F a 842° F), 350 mm (13,75")

DP9600-INSTRUMENT-CAL

Calibração apenas para o instrumento (sem NIST)

Completo, com software, adaptador de energia, conector de nove pinos e manual de operação.
Modelo de pedido: DP9601, termômetro digital RTD de alta exatidão, sonda DP9600-H450.
OCW-2, OMEGACARETM estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 3 anos
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Condicionadores de sinais
Selecione por:
TIPO DE ENTRADA
Qualquer
Ponte/Célula de carga
Corrente alternada
Corrente contínua
Frequência
Movimento
ORP
pH/Condutividade
Potenciômetros/Resistência
Umidade relativa
RTD
Série (RS232/422/485)
Temperatura
Termistor
Termopar
Vibração
Tensão CA
Tensão CC

ENERGIA
Qualquer
Bateria
Voltagem alternada
Voltagem contínua
Alimentação de loop

TIPO DE SAÍDA

Use o Buscador de Produtos no Website da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!
1° passo: Na página inicial da OMEGA, selecione a
opção "Buscador de Produtos" no menu principal
e clique em “Mais” no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
4º passo: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

Qualquer
Corrente
Ethernet
Frequência
Relé
RS232
RS485
Voltagem
Sem fio

MONTAGEM
Qualquer
Bancada
Trilho DIN
Em painel
Cabeçote de proteção
Parede
Sensor direto ou tubo

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Qualquer
Alimentação de loop de dois fios
Isolamento
Visor integrado
Programável
Alarme
À prova d’água
Registro de dados
Multiplexador/demultiplexador
Divisor de sinal
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Condicionadores de sinais

CCT-100
Saiba mais
Condicionadores de sinais
para trilho DIN

DR910
Saiba mais
Isolador alimentado por loop
passivo

Série OM10

DMD4059

DR900

Saiba mais
Transmissores digitais de
processo para serial

Saiba mais
Transmissor para ponte/
extensômetro

Saiba mais
Módulo universal de
condicionamento de sinal

DRF Series

Série DRG-SC

iDRN-TC

Saiba mais
Condicionadores de sinal
configuráveis para montagem
em trilho DIN

Saiba mais
Condicionador de sinal
modular compacto

Saiba mais
Transmissor de temperatura
com visor e sensor RTD

TX86

TX1502A-J
Saiba mais
Transmissores isolados de 4
mA a 20 mA

TX91A-K6

Saiba mais
Transmissor de temperatura
de entrada universal

0800-773-2874

Saiba mais
Condicionadores de sinal
para montagem em trilho DIN

PRTXD-4

Série OM5

Saiba mais
Transdutores de Watts
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Série D1000

Saiba mais
Minitransmissores de
temperatura

ou compre pelo site

Saiba mais
Condicionadores/
transmissores de sinal
programáveis

SPRTX-M1
Saiba mais
Conector-transmissor
universal de temperatura
para RTDs e termopares

TX94A-SS
Saiba mais
Transmissor de temperatura
RTD – construção em aço
inox 316
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Aquisição de dados/automação
Modulo de aquisição de dados USB com entrada para termopar/voltagem
com 8 ou 16 canais

OM-DAQ-USB-2401

l Entradas analógicas: oito diferenciais
ou dezesseis do tipo single-ended
l Resolução de 24 bits com até 1000
amostras/segundo
l Entrada programável pelo usuário
para tensão ou termopares do tipo J,
K, T, E, R, S, B, N
l Quatro sensores de temperatura de
compensação de junta fria e detecção
de termopar aberto embutidos
l Alimentação direta via porta USB ou
fonte de alimentação externa de CC
l Isolamento de 500 V entre entrada
e computador para proporcionar
medições seguras e sem ruído
l FREE.NET API/Driver para Visual
Basic, C#, e Visual C++ para
Windows XP, Vista e Windows 7
l Saída de +12 Vcc para excitação do
sensor
l Inclui ferragens para montagem em
bancada, trilho DIN ou em parede
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/om-daq-usb-2400

OM-DAQ-USB-2401, em
tamanho inferior ao
real.
Bloco de terminais
(quatro incluídos).
TMQSS-125U-12.

KMQSS-125U-12.

O OM-DAQ-USB-2401 é um módulo de
aquisição de dados com entrada para
termopar/tensão USB 2.0 de velocidade
máxima (totalmente compatível com
as portas USB 1.1 e 2.0). Este módulo
é independente e utiliza a energia da
porta USB para operar. Pode ser usada
fonte de alimentação externa (opcional).
Todas as opções configuráveis (incluindo
tipo e faixa de medição da entrada do
canal individual) são programáveis via
software.

Software de aquisição de
dados central da OMEGA®
Cada OM‑DAQ‑USB‑2401 é fornecido
completo, com um software integrado
GRATUITO e fácil de usar, que
permite mapeamento, registro de
dados, armazenagem de arquivos e
visualização de dados em tempo real
por instrumentos virtuais. Os usuários
podem utilizar o driver .NET fornecido
para C#, Visual Basic e Visual C++
para projetar e desenvolver seus
próprios programas.

O OM-DAQ-USB-2401 dispõe de entradas
de tensão programáveis pelo usuário, que
variam de ±30 mV a ±10V, fundo de escala.
O pacote modular e compacto garante
facilidade de uso em várias aplicações.
As unidades podem ser de montagem em
trilho DIN ou parede, com as ferragens
incluídas, ou facilmente operadas em
uma bancada. Todos os canais de
entrada analógica podem ser medidos
sequencialmente, em cerca de 1 ms por
canal. Um total de 1000 amostras por
segundo podem ser tiradas, divididas por
todos os canais ativos.

Inclui
termopares!

Este modelo inclui 2 termopares tipo K
com fio soldado isolado de 1 m (40”) com
terminais desencapados. Código do produto
Controles do dispositivo do software de aquisição
TC-TT-K-24-36; visite nosso website para
de dados central da OMEGA™
solicitar um item de reposição.
Uma versão demo do software de aquisição de dados pode ser baixada no endereço br.omega.com/software

Código do produto
OM-DAQ-USB-2401
OM-DAQ-USB-CABLE
UNIV-AC-100/240
OM-DAQ-USB-TB

Descrição
Módulo de aquisição de dados USB com entrada para termopar/tensão de 8 ou 16 canais
Cabo de reposição USB de 1,83 m (6’)
Adaptador de energia universal de reposição de 9 Vcc
Blocos de terminais de reposição (pacote com 4)

Fornecido completo, com software, driver, guia rápido, cabo USB, ferragens para bancada, trilho DIN e suporte para parede, 4 blocos de
terminais, adaptador de energia universal de 9 Vcc, chave de fenda e dois termopares tipo K com fios desencapados (TC-TT-K-24-36).
Modelo de pedido: OM-DAQ-USB-2401, módulo de aquisição de dados e blocos de terminais de reposição OM-DAQ-USB-TB
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Aquisição de dados/automação
Módulos de aquisição de dados USB com saída analógica para tensão com 4, 8
ou 16 canais
Série OM-USB-3100

OM-USB-3101, em
tamanho inferior ao real.

l 4, 8 ou 16 saídas analógicas de tensão
l Resolução de 16 bits
l Taxa de atualização de 100 S/s
l Oito entradas/saídas digitais, um contador/timer de 		
32 bits
l Atualizações DAC simultâneas
Os novos modelos OM-USB-3101, OM-USB-3103 e
OM-USB-3105 são módulos de alta velocidade que utilizam
portas USB 2.0 para alimentação. Cada módulo dispõe de
4, 8 ou 16 saídas de tensão. Todos os módulos contam com
atualizações de tensão sincrônicas e simultâneas.
Os módulos da série OM-USB-3100 oferecem oito linhas
de entrada/saída digitais e um contador de eventos de 32
bits, além de serem alimentados pela fonte de 5 V, via porta
USB, do computador.

Para mais detalhes, visite
o website br.omega.com/
om-usb-3100_series

Módulos de aquisição de dados USB com entrada analógica para tensão
com 4 canais
Série OM-USB-2404

l Quatro entradas analógicas de tensão de 24 bits
l Amostragem simultânea
l Faixa de entrada de ±10V (OM-USB-2404-10)
ou ±60V (OM-USB-2404-60)
l 50 kS/s por taxa de amostragem de canal
l Isolamento de 250 Vrms para
canal-canal e canal-terra
l Quatro terminais com parafusos bipolares separáveis
l Filtro anti-aliasing
l Não exige fonte de alimentação externa
OM-USB-2404-10, em tamanho
inferior ao real.

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/om-usb-2404

Módulo de aquisição de dados, via porta USB, com entrada
analógica universal de quatro canais
OM-USB-2404-UI

l Quatro canais de entrada analógica universal
l Resolução de 24 bits
l Medidas: Voltagem (±125 mV, ±1V, ±4V, ±15V, ±60V),
corrente (±25 mA), termopares (J, K, T, E, R, S, N, B),
RTDs (Pt100, Pt1000, 3 e 4 fios), resistência (2 e 4 fios),
e sensores em ponte (um quarto de ponte, meia ponte,
ponte completa)
l Amostragem simultânea de até 100 S/s por canal
l Isolamento de 250 Vrms para canal-canal e canal-terra
l O terminal de parafuso de seis posições da entrada
permite que diferentes tipos de medições sejam
realizadas em cada canal
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Aquisição de dados/automação
Sistema de aquisição de dados modular
expansível
Série iNET-400
Sistema de partida completo.

l Hardware para aquisição de dados de alta velocidade com
USB 2.0 para Windows® ≥XP SP2, Vista ou 7 (XP/VS/7).
l Entradas e saídas analógicas e digitais.
l Software instruNet World gratuito.
l Conexão direta com entradas para termopar, RTD, termistor,
extensômetro, célula de carga, tensão, corrente, resistência e
acelerômetro.
l Ruído reduzido ao posicionar as caixas perto dos sensores e
a até 33 metros de distância de um computador barulhento.
l Digitaliza qualquer combinação de canais a 166.000 amostras
por segundo, agregado.
iNET-410, e iNET-430,
l Cada canal tem filtros analógicos, tempo de integração, faixa com placas iNET-400.
de medição de tensão e taxa de amostragem programáveis de Em tamanho inferior ao real.
forma independente, além de filtros digitais programáveis em
todos os canais (LP, HP, BP, BS).
A série iNET-400, com sistema de placas, geralmente, tem um
módulo de medição A/D, enquanto que módulos adicionais
proporcionam o condicionamento do sinal. O sinal analógico
condicionado é enviado para o módulo A/D através da placa de
integração. A vantagem da topologia istruNet é o custo. Depois
que o primeiro módulo é instalado, canais adicionais istruNet são
condicionados a um custo bem baixo por canal.

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/inet-400_series

A série iNET-400 inclui software para sondar, testar, configurar e
adquirir dados de todos os canais da rede. Isso inclui o software
para Windows® instruNet World, além de interfaces de programação
para Visual Basic, C e C++. O programa é capaz de configurar
todos os canais de entrada/saída, armazenar suas configurações,
visualizar em tempo real dados digitalizados, enviar dados para o
disco e percorrer sua pós-aquisição em forma de ondas.

Módulo de aquisição de dados de oito canais com
entrada para termopar via USB
Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/tc-08

TC-08

l Faixa de medição de -270° C a
1820° C (-454° F a 3308° F)
l Aceita termopares dos tipos J, K, T, E,
R, S, B e N
l Compensação automática de junta
fria
l Alta precisão e resolução
l Múltiplas unidades podem ser
processadas em um único
computador
l Dez leituras por segundo
l Inclui software para Windows: TC-08
Recorder e TC-08 Player
l Interface USB

TC-08, mostrado com
termopares 5SRTC-TT-K-24-36,
pacote com cinco unidades
(vendido separadamente)

O software para Windows exibe os dados
em formato gráfico ou em tabelas.

O módulo de aquisição de dados
com entrada para termopar TC-08 é
projetado para medir uma ampla faixa de
temperaturas usando qualquer termopar
que terminar em um minconector.
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Código do produto
TC-08

Descrição
Módulo de aquisição de dados de oito canais com entrada para termopar

Vem completo, com software para Windows, cabo USB e manual de operação em CD.
Modelo de pedido: TC-08, módulo de aquisição de dados de 8 canais com entrada para
termopar e OCW-1 OMEGACARETM, um ano de garantia, mais dois anos de garantia-padrão,
resultando em três anos de garantia.

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com

Aquisição de dados/automação
Registrador de dados de temperatura e umidade
OMYL-RH20 e OMYL-RH20E
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/omyl-rh20_omyl-rh20e

l Sensores de temperatura/umidade
integrada
l OMYL-RH20 conta com sensores de
temperatura/umidade
l OMYL-RH20E conta com sensores de
temperatura/umidade na sonda integrada
l Até quatro milhões de leituras (tamanho da
memória interna)
l Taxa de amostragem de até 4 Hz
l Alta exatidão
l Conversor A/D de 20 bits

Registradores de dados de
termopar
OMYL-T15 e OMYL-T16

l Invólucro IP65 à prova de choques
(à prova de poeira e jato d’água)
l Taxa de transferência de 500 kbps
l Baixo consumo de corrente
l Bateria com vida útil de até quatro
anos

OMYL-RH20, em
tamanho real.

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/omyl-t15_omyl-t16

OMYL-T15, com
sonda termopar
KTSS-HH (vendida
separadamente),
mostrado em
tamanho menor que
o real.

l Canal único (OMYL-T15) ou duplo
(OMYL-T16)
l Termopares selecionáveis pelo usuário
dentre os tipos J, K, T, E, R, S, B e N
l Até quatro milhões de leituras
(tamanho da memória interna)
l Taxa de transferência de
l Taxa de amostragem de até 4 Hz
500 kbps
l Alta exatidão
l Baixo consumo de corrente
l Conversor A/D de 20 bits
l Bateria com vida útil de até
l Invólucro IP65 à prova de choques (à
quatro anos
prova de poeira e jato d’água)

OMYL-T16, em tamanho
inferior ao real.

Registradores de dados com entrada para
tensão/corrente de processo
OMYL-M33 e OMYL-M34

l Canal único (OMYL-M33) ou duplo (OMYL-M34)
l Medições de tensão e corrente do processo
l Até quatro milhões de leituras (tamanho da
memória interna)
l Taxa de amostragem de até 32 Hz
l Alta exatidão
l Conversor A/D de 20 bits
l Invólucro IP65 à prova de choques
OMYL-M33.
(à prova de poeira e jato d’água)
l Taxa de transferência de 500 kbps
Ambos os
l Baixo consumo de corrente
modelos são
mostrados no
l Bateria com vida útil de até quatro anos

OMYL-M34.
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/omyl-m33_omyl-m34

tamanho real.

Peça pelo telefone
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ou compre pelo site

br.omega.com
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Aquisição de dados/automação
Registradores de dados multifuncionais independentes de alta velocidade

Série OM-LGR-5320

l Amostragem correlacionada de até
200 kS/s de todos os dados
l Entradas analógicas de até ±30V
l Resolução de 16 bits
l Dezesseis entradas digitais industriais
de até 30 V
l Saída digital única de relé em formato
C configurável para acionamento/
alarme
l Quatro entradas para contador
(quadratura disponível)
l Cartão de memória SD de 4 GB
incluído, suporta até 32 GB
l Acionamento de multicanais
analógicos e digitais
l Controles por botão de comando para
operação em campo

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/om-lgr-5320_series
OM-LGR-5325, em tamanho
inferior ao real.
A série OM-LGR-5320 inclui registradores de
dados independentes de alta velocidade para
sinais analógicos e digitais. Cada módulo
oferece 16 entradas analógicas, 16 digitais,
uma única saída digital com relés em formato

C (0,5 A) para acionamento/alarme e quatro
entradas para contador/codificador. Estes
dispositivos permitem que o usuário colete
dados de alta velocidade digitais e analógicos
correlacionados sem usar um computador.

Registrador de dados portátil

OM-SQ2010

l De quatro a oito entradas analógicas
universais (corrente, tensão,
resistência, temperatura) mais oito
entradas digitais
l Dezesseis canais derivados/
calculados
l Duas saídas de alarme e duas
entradas de pulso para contador (1 a
64 KHz, 1 a 100 Hz)
l 0,1% de precisão
l Até 1,8 milhões de leituras
l Visor gráfico grande e fácil de ler
l Inclui software para Windows® para
configurar o registrador e transferir os
dados para um computador
l Conectividade via USB
l Saída RS232 para modem e conexão
sem fio (via módulos de interface)
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Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/om-sq2010
O OM-SQ2010 é um registrador de dados
versátil para uso geral com quatro a oito
canais de entrada analógica para medir
corrente, tensão, resistência e temperatura,

0800-773-2874

Registrador de dados OM-SQ2010,
em tamanho inferior ao real.

mais oito canais digitais para acionar ou
interromper o registro automaticamente. Inclui
uma porta RS-232, que permite conexão com
modem e outros dispositivos de rede.

ou compre pelo site

br.omega.com

Aquisição de dados/automação
Registrador de dados portátil de seis canais com
tela de toque
RDXL6SD
Inclui quatro
termopares tipo K.
Opcional

l Quatro entradas para termopares do tipo J, K, T, E, R,
S ou N e duas entradas de três fios para RTD Pt100
l Exibe e registra todos os seis canais de forma
simultânea ou individual
l Início/interrupção de registro manual
e programado
l Cartão SD de 4 GB para armazenamento de
até um ano de dados
l Exibe desvio máximo, mínimo, médio e padrão
l Exibe diferença de temperaturas
entre quaisquer dois canais
l Alimentação a bateria ou ligado
à rede elétrica (sem adaptador opcional)
l Tela de toque com luz de fundo
l Gráfico de temperatura de dois canais
l Indicação de alarme para cada canal
RDXL6SD, em tamanho inferior ao real.

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/rdxl6sd

Registradores de dados portáteis com tela
Faz parte da família NOMADTM
Ambos os
modelos são
mostrados
em tamanho
inferior ao
real.

Série OM-70
l Exibição em tempo real, em tela de
LCD, de temperatura (°C ou °F),
umidade relativa (% UR, somente no
modelo OM-73), hora, data, status de
alarme, status de registro e situação
da bateria
l Parada selecionável pelo usuário
em caso de memória cheia
ou transferência de memória,
possibilitando o registro contínuo
l Função de inicialização atrasada
para computador ou controle de
registros por botão de comando
l Leitura dos dados registrados na tela do
dispositivo
l Memória não volátil EEPROM retém
dados mesmo se a bateria falhar
l Interface USB para transferência
rápida de dados
A série OM-70 de registradores de dados
portáteis de temperatura e temperatura/
umidade inclui dispositivos versáteis,
fáceis de usar, que podem ser utilizados
em uma série de aplicações, tais como
resfriadores, congeladores, estufas,
museus, laboratórios, contêineres de
embarque, depósitos, monitoramento
ambiental e armazenagem de alimentos.

Peça pelo telefone

Opcional

OM-71.
OM-72.
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/om-70_series

Código do produto		 Descrição
OM-71
Registrador de temperatura com tela
OM-72
	Registrador de temperatura com tela e sensor remoto
de temperatura
OM-73
Registrador de temperatura/umidade com tela
OM-74
Registrador de dados do termopar com tela
Vem completo, com software para Windows, manual de operação em CD, cabo com interface
USB e bateria de lítio de 3V.
Modelo de pedido: OM-73, registrador de temperatura/umidade com tela, mais OCW-1,
OMEGACARETM estendendo a garantia de 1 ano para um total de 2 anos

0800-773-2874

ou compre pelo site

br.omega.com
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Aquisição de dados/automação
Registrador de temperatura com sonda termistor e tela LCD
OM-EL-USB-TP-LCD

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/om-el-usb-tp-lcd

OM-EL-USB-TP-LCD,
em tamanho inferior
ao real.

l Sonda com faixa de medição de
-40° C a 125° C (-40° F a 257° F)
l Limites de alarme programáveis pelo usuário
l Tela de LCD de alto contraste
l Interface USB para configuração e download de dados
l Indicação de status por meio de LEDs vermelhos e
verdes
l Registro de dados imediato, atrasado e sob comando
l Fornecido completo, com bateria de lítio interna
substituível e software de controle para Windows®

O registrador de dados independente OM-EL-USB-TP-LCD mede e armazena
até 32.510 leituras de temperatura da sonda termistor fornecida, conectada
no soquete na base da unidade. O usuário pode facilmente configurar a taxa
de registros e o horário de início, além de baixar os dados armazenados,
conectando o registrador em uma porta USB de um computador e
executando o software para Windows incluído. Os dados podem, então, ser
mapeados, impressos e exportados para outros aplicativos.

Registrador de temperatura alta com interface USB
OM-EL-USB-1-PRO-A
l Faixa de medição de
-40° C a 125° C (-40° F a 257° F)
l Invólucro de aço inox 316, classificação NEMA
4X (IP67)
l Interface USB para facilitar a configuração e o
download de dados
l Registro de dados imediato ou com início
atrasado
l Inclui bateria de lítio de alta capacidade,
substituível, bem como software de controle
para Windows®
O registrador de dados OM-EL-USB-1-PRO-A mede e
armazena até 32.510 leituras de temperatura em uma faixa
de medição que vai de -40° C a 125° C (-40° F a 257° F). O
invólucro de aço inox 316 é resistente a corrosão, impacto
e água conforme os padrões NEMA 4X (IP67). A unidade
funciona com pilha de lítio 2⁄3 AA, que dura até três anos.

OM-EL-USB-1-PRO-A,
em tamanho inferior ao
real.

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/om-el-usb-1-pro-a

Registrador de dados de temperatura de liofilização
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/om-cp-lyotemp

OM-CP-LYOTEMP
Opcional

l Faixa de temperatura operacional
ultrabaixa, de -60° C a 75° C (-76° F a
167° F)
l Sonda termistor selada hermeticamente
l Indicadores de status de LED
OM-CP-LYOTEMP
l Opções de início e parada manual
mostrado com
estação de
l Alarmes configuráveis
encaixe OM-CPl Protegido por senha
IFC300 (vendida
l Registro em tempo real
separadamente)
O registrador de dados OM-CP-LYOTEMP foi projetado
para uso em temperaturas de operação ultrabaixas, para
processos como o de liofilização. O OM-CP-LYOTEMP
apresenta uma faixa de medição de -60° C a 75° C (-76°
F a 167° F) e foi projetado com um elemento sensor de
temperatura do tipo termistor, selado hermeticamente, em
forma de cabo longo fino e flexível, o que o torna ideal
para monitorar produtos durante o processo de liofilização.
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OM-CP-LYOTEMP,
em tamanho inferior
ao real.

ou compre pelo site
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Aquisição de dados/automação
Registrador de temperatura e pressão alta
NOMAD TM

Registrador de dados OM-CP-PR140
e estação de encaixe OM-CP-IFC400
mostrados em tamanho menor que
o real.

OM-CP-PR140
Opcional

l Opera a até 140° C (284° F)
l Submersível, IP68
l Bateria substituível pelo usuário
l Resistente
l Tempo de início programável
l Software indicador de vida da bateria
l Montagem faceada ao processo (OM-CP-PR140) ou porta
de pressão 1⁄8 NPT (OM-CP-PR140-NPT)
O OM-CP-PR140 é um registrador de dados de pressão
projetado para uso em validação e mapeamento de
autoclaves. Esse dispositivo resistente é capaz de suportar
temperaturas de até 140° C (284° F) e é completamente
submersível (IP68).

OM-CP-IFC400, software para
Windows® mostra os dados em
formato gráfico ou em tabelas.
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/om-cp-pr140

Registrador de temperatura para autoclave
NOMAD TM

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/om-cp-hitemp140

OM-CP-HITEMP140
Opcional

l Variação da temperatura operacional: -40° C a 140° C (-40° F a 284° F)
Registrador de dados OM-CPl Blindagem térmica opcional para operações de até 250° C (482° F)
PR140 e estação de encaixe
OM-CP-IFC400 mostrados em
l Submersível, IP68
tamanho menor que o real.
l Tempo de início/parada programável
l Calibração feita pelo usuário por meio de software
O OM-CP-HITEMP140 é um registrador
l Operação em tempo real
de dados de temperatura robusto, de alta
l Verificação de autoclave
exatidão, construído para uso em ambientes
agressivos. O dispositivo em aço inox é
l Aplicação farmacêutica
submersível e capaz de suportar temperaturas
l Programas de implementação de Análise de Perigos e
de até 140° C (284° F), além de ter exatidão
Pontos Críticos de Controle (APPCC)
de ±0,1° C (0,18° F) em toda a faixa de
l Preparo e processamento de alimentos

operação.

Interface para multiplexador
Para os registradores de dados OM-CP-HITEMP140,
OM-CP-HITEMP140-PT e OM-CP-PR140
OM-CP-IFC406
Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/om-cp-ifc406

l Compatível com os registradores de dados OM-CPHITEMP140, OM-CP-HITEMP140-PT e OM-CPPR140.
l Permite que até seis registradores sejam conectados
em uma única interface
l Até três multiplexadores OM-CP-IFC406 podem ser
encadeados em série para comunicação e um total
de 18 registradores de dados através de uma única
porta USB
l LEDs indicadores de energia e status

Peça pelo telefone
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OM-CP-IFC406, em tamanho
inferior ao real (registradores
de dados vendidos
separadamente).

ou compre pelo site
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Aquisição de dados/automação
Registrador gráfico virtual de
temperatura e umidade
Série iTHX-SD

TM

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/ithx-sd

FCC-B
Opcional

l Servidor web
l Alarmes via e-mail ou mensagem de texto
l Não exige software especial
l Registra anos de dados em cartões SD
l Opção de sonda dupla
O transmissor iTHX-SD da OMEGATM permite o monitoramento e
registro de temperatura, umidade relativa e ponto de orvalho em uma
rede Ethernet ou na Internet, sem necessidade de qualquer software
especial, apenas um navegador de Web.
O iTHX-SD utiliza páginas ativas da Web para mostrar leituras em
tempo real, gráficos de temperatura, umidade e ponto de orvalho
ou registrar dados em formatos-padrão para uso em planilhas ou
programa de aquisição de dados, como o Excel ou Visual Basic.
O gráfico virtual mostrado na página Web é um Applet JAVA™
que registra um diagrama em tempo real, em rede LAN ou na
Internet. Com o iTHX‑SD, não é preciso investir tempo e dinheiro em
aplicações de direito resguardado para registrar ou mapear os dados.
Cartão de memória flash SD
O iTHX-SD é fornecido completo, com um cartão de memória flash
SD de 2 GB, que pode armazenar até sete anos de leituras feitas em
intervalos de dez segundos.
Relés de alarme
O iTHX-SD conta com dois relés de 1,5 Amp. Na página de
configuração fácil na Web, os dois relés podem ser programados
para uma combinação de temperatura ou umidade, bem como pontos
de ajuste alto e baixo. Os relés também podem ser programados
para permanecerem travados, exigindo rearme manual caso um
determinado limite seja ultrapassado.
Bateria de reserva
O iTHX-SD vem com um adaptador de energia universal de 100 para
240 Vca. Uma bateria-padrão alcalina de 9 volts (também incluída)
permite que o dispositivo registre dados por até dois dias sem
alimentação externa de CA. O registro de dados não é interrompido
mesmo que haja qualquer falha na rede Ethernet.

iTHX-SD-5D com cartão
SD e cabo DB9-Y para
sonda dupla (incluída),
mostrado em tamanho
menor que o real.

Visualize a
temperatura e
a umidade na
Ethernet ou pela
Internet.

Gráficos ajustáveis
As escalas dos gráficos são total e rapidamente ajustáveis. O gráfico
pode, por exemplo, exibir um minuto, uma hora, um dia, uma semana,
um mês ou um ano. A temperatura e a umidade podem ser mapeadas
ao longo de toda a faixa de medição (‑40° C a 124° C e de 0 a 100%
da UR) ou em qualquer faixa de medição menor, como de 20° C a
30° C. Quando um segundo sensor é acrescentado, o usuário pode
escolher entre um gráfico que registra o canal 1, o canal 2 ou a
diferença entre os dois canais.

MODELOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS!

Código do produto		 Descrição
iTHX-SD		Servidor iServer MicroServer™ para temperatura, umidade e ponto de orvalho,
tela LCD, cartão de memória flash SD de 2 GB, alarme de dois relés, bateria de reserva.
iTHX-SD-5D		Servidor iServer MicroServer™ inclui duas sondas, tipo bastão e industrial, de 137 mm (5"), com cabo
de 3 m (10’) e cabo Y.
CAL-3-HU		 Certificado de calibração rastreável de acordo com o NIST, três pontos de umidade: 25%, 50%, 75%, 		
			 temperatura de 25° C (para novas unidades)
Modelo de pedido: iTHX-SD com tela LCD, cartão SD, alarme de 2 relés, bateria de reserva e sonda tipo haste.
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Aquisição de dados/Automação
Registrador de dados de temperatura, umidade e ponto de condensação com tela LCD
OM-EL-USB-2-LCD

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/
om-el-usb-2-lcd

É fornecido com software
de controle Windows.

1 ANO
DE GARANTIA

l Intervalo de Medição de 0 a 100% UR
l Intervalo de Medição de Temperatura
de -35 a 80° C (-31 a 176° F)
l Indicação de Ponto de Orvalho Através
de Software de Controle Windows®
l Interface USB para Configuração e Download de Dados
l Limiares de Alarme Programáveis Pelo Usuário
para Temperatura e %UR
l Indicação de status Através de LEDs Vermelho e Verde
l LCD de Alto Contraste, com Função de Exibição de
Temperatura e Umidade de 21⁄2 Dígitos
l Início do Registro de Dados Imediato, Atrasado ou Via
Botão

OM-EL-USB-2-LCD,
mostrado em
escala real.

O OM-EL-USB-2-LCD é um registrador de dados autônomo
que mede e armazena até 16.379 leituras de umidade
relativa e 16.379 leituras de temperatura em intervalos de
0 a 100% UR e de -35 a 80° C (-31 a 176° F). O LCD de
alto contraste pode mostrar uma variedade de informações
de temperatura e umidade. Ao toque de um botão, o
usuário pode alternar entre valores medidos de temperatura
e umidade., junto com os valores máximo e mínimo
armazenados para temperatura e umidade. Além disso,
o status de registros e alarme é mostrado usando-se dois
LEDs de alta intensidade. O registrador de dados é fornecido
com uma bateria de lítio de longa duração, que tipicamente
permite registros por até 1 ano. O usuário pode configurar
facilmente o registrador de dados e fazer download de dados
registrados conectando a unidade na porta USB do PC e
usando o software para Windows fornecido. Os parâmetros
do registrador de dados que podem ser configurados incluem
o nome do registrador de dados, as unidades de temperatura
°C ou °F, a taxa de registros (10 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h,
6 h, 12 h), alarmes altos e baixos, registros imediatos, com
atraso ou apertar para iniciar, desligar a tela, ou ligá-la por 30
segundos após a pressão no botão, ou permanentemente
ligado e sobreposição de dados (permite períodos de
registros ilimitados ao anular os dados mais antigos quando a
memória está cheia). Os dados baixados da umidade relativa,
temperatura e ponto de orvalho salvos em formato de texto
podem ser elaborados em gráficos,impressos e exportados
para outros aplicativos para análise subsequente.

Especificações

TEMPERATURA
Intervalo: -35 a 80° C (-31 a 176° F)
Repetibilidade: ± 0,1° C (0,2° F)
Resolução: 0,5° C (1,0° F)
Exatidão (OM-EL-USB-2-LCD); ±0,5° C (±1,0° F)
típico; ±2,0° C (±4,0° F) máx.
Exatidão (OM-EL-USB-2-LCD-PLUS); ±0,3° C
(±0,6° F) típico; ±1,5°C (±3,0° F) máx.
Nº do modelo
OM-EL-USB-2-LCD
OM-EL-USB-2-LCD-PLUS
OM-EL-BATT

UMIDADE
Intervalo: 0 a 100% UR
Repetibilidade: ±0,1% UR (períodos curtos)
Resolução: 0,5% UR
Exatidão [20 a 80% UR] (OM-EL-USB-2-LCD);
±3,0% UR típica; ±6,0% UR máx.
Exatidão [20 a 80% UR]
(OM-EL-USB-2-LCD-PLUS); ±2,0% UR típica;
±4,0% UR máx.
PONTO DE ORVALHO
Exatidão (erro geral no ponto de condensação
calculado para medições de UR de
40 a 100% UR a 25°C): ±1,1° C (±2° F)
GERAL
Memória: 16.379 temperatura
e 16.379 leituras de umidade relativa
Intervalo de registros: 10 s a 12 h
Software: Windows 2000/XP/Vista/7 (32 e 64 bits)
Intervalo de temperatura operacional: de -35 a 80°
C (de -14 a 104° F) ( de -31 a 176° F); a temperaturas
abaixo de -20° C (-4° F) A tela LCD exibirá tempos de
resposta mais lentos de aproximadamente 10 segundos
Limites de alarme: limite alto/baixo do alarme para
%UR e temperatura selecionáveis no software
Data/hora de início: selecionável no software
Indicadores de status (LEDs): vermelho e verde
Alimentação: 1⁄2 baterias de lítio AA 3,6 V (incluídas)
Duração da bateria: típico 1 ano (depende da taxa de
amostras, da temperatura ambiente e do uso da tela LCD)
Peso: 40 g (1,4 onças)
Dimensões: Consulte o desenho dimensional abaixo
Dimensões: mm (polegadas)
126,0 (4,96)
25,3 (1)

Descrição
Registrador de dados de temperatura, umidade e ponto de orvalho com tela LCD
Registrador de dados de temperatura, umidade e pondo de orvalho com tela LCD
Bateria de lítio de 3,6V para reposição

É fornecido completo com software Windows em CD-ROM, capa protetora e bateria de lítio de 3.6V.
Exemplo de Pedido: OM-EL-USB-2-LCD, registrador de dados de temperatura/umidade com display de LCD, e OCW-3, a garantia estendida
de 3 anos da OMEGACARETM (adição de 3 anos à garantia padrão de 1 ano).

Peça pelo telefone
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ou compre pelo site

br.omega.com

145

Aquisição de dados/automação
Monitore a temperatura pela Internet
iSD-TC

FCC-B
Opcional

l Registrador gráfico virtual
l Servidor Web
l Termopar duplo (dez tipos)
l Alarmes via e-mail ou mensagem de texto
l Registra anos de dados em cartões SD
l Não exige software especial

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/isd-tc
iSD-TC, em tamanho inferior ao real.

O OMEGATM iSD-TC permite o monitoramento de
temperatura pela Internet em equipamentos e locais críticos,
tais como salas de servidores, salas limpas, laboratórios,
museus, depósitos ou qualquer instalação remota.

Inclui dois
termopares do
tipo K.

Envio de alarmes para e-mail
O dispositivo pode disparar um alarme caso a temperatura
atinja um limite inferior ou superior a determinado ponto. O
alarme pode ser enviado por e-mail para um único usuário
ou para um grupo, incluindo mensagens de texto para
celulares e PDAs.

Falta de energia
O monitor iSD pode emitir um alarme em caso de falta de
energia. O iSD-TC continuará a coletar dados por dois dias,
funcionando com uma bateria alcalina de 9 volts (incluída).
O registro de dados não é interrompido mesmo que haja
qualquer falha na rede Ethernet.
Visualize diagramas e gráficos na Web
O OMEGA iSD utiliza páginas da web ativas para mostrar
leituras em tempo real, gráficos de temperatura ou dados
em formatos-padrão para uso em planilhas ou programas de
aquisição de dados, como o Excel ou o Visual Basic.

Ameaças físicas
O OMEGA iSD-TC inclui terminais com parafuso para dois
fechamentos de contato que funcionam com sensores de
alarme comuns. É possível configurar o monitor do iSD para
enviar um alarme caso uma porta seja aberta, uma janela
seja quebrada ou se o sistema de aspersão for ativado.

O gráfico virtual visualizado na página da Internet é um
Applet JAVA™ que registra um gráfico em tempo real
na rede LAN ou pela Internet. Com o OMEGA iSD, você
não precisa investir tempo e dinheiro com programas de
software de direito reservado, desenvolvidos para registrar
ou mapear dados.

Visualize e registre a temperatura em dois canais
independentes de termopares, em rede Ethernet ou na
Internet, sem precisar de qualquer software especial,
apenas um navegador.

Código do produto		
iSD-TC

Descrição
Monitor para entrada de termopar dupla

É fornecido completo, com manual de operação, tela LCD, cartão de memória SD de 2 GB, dois alarmes de relé, bateria de reserva,
adaptador universal (100 a 240 VCA) e dois termopares do tipo K.
Para calibração conforme o NIST, solicite CAL-3 e especifique a calibração *(J, K, T, E, B, R, S, C, N, ou L).
Modelo de pedido: iSD-TC, monitor de termopar duplo e CAL-3J, tipo J, calibração rastreável NIST.
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Condicionadores de sinal configuráveis
para montagem em trilho DIN

Série DRF

l Módulos de entrada para tensão,
corrente, frequência, resistência,
potenciômetro, termopar, RTD e célula
de carga
l Faixas de sinais configuráveis em campo
l Isolamento de até 3500 Veff entre
entrada, saída e energia (o isolamento é
específico para o modelo)
l Compatível com trilho-padrão de 35 mm
DIN
Os condicionadores de sinal de trilho DIN da série
DRF são projetados para aceitar uma ampla gama de
sinais de entrada, tais como tensão e corrente direta e
alternada, frequência, temperatura (termopar e RTD)
e transdutores de processo, além de terem saídaspadrão de processo, de 4 a 20 mA ou 0 a 10 Vcc. A
série DRF tem um invólucro com design moderno
de fácil montagem em trilhos-padrão DIN de 35 mm.
As conexões são feitas de forma segura por meio de
conectores encaixáveis, com terminais de parafuso
e conexões de entrada e saída em lados opostos do
módulo.

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/drf_series

Módulo universal de condicionamento de sinal
DR900
l Isolamento de três vias de sinais
analógicos
l Módulo de conversão universal –
entradas e saídas selecionadas via
chave seletora
l Mais de 100 combinações de
conversão analógica de saídas e
entradas
l Opção de modelo de extração linear
ou de raiz quadrada
l Todas as faixas de medição são précalibradas na fábrica – a calibração
Trilho DIN RAILPara mais detalhes, visite o
em campo está disponível para todas
35-1, vendido
website
br.omega.com/dr900
separadamente.
as faixas de medição, ao mesmo
tempo em que conserva a calibração
de fábrica para uso futuro
l Alimentação de 11 Vcc a 36 Vcc/
24 Vca
O módulo universal de condicionamento
DR900, em tamanho
de sinais DR900 pode isolar e converter
inferior ao real.
mais de 100 combinações de faixas de
sinal analógico. O DR900 converte e
transmite sinais linearmente, de modo
Código do produto Descrição
proporcional à entrada, enquanto que o
DR900
Módulo de condicionamento de sinais universal linear
DR900-SQRT transmite a raiz quadrada
escalonada do sinal de entrada. Isso
DR900-SQRT
Módulo de condicionamento de sinais universal de raiz quadrada
permite que o módulo forneça um sinal
Vem completo, com manual de operação.
que é linear à vazão em aplicações
Modelo de pedido: DR900, módulo de sinais universal linear e OCW-1, OMEGACARETM, com
que utilizam um transdutor de pressão
1 ano de garantia-padrão mais um ano de garantia estendida.
diferencial.
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Selecione por:
NÚMERO DE ENTRADAS
Qualquer
Uma entrada
Quatro entradas
Oito entradas
Doze ou mais entradas

Use o Buscador de Produtos no Website da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!
1° passo: Na página inicial da OMEGA, selecione a
opção "Buscador de Produtos" no menu principal
e clique em "Mais" no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

TIPO DE ENTRADAS
Qualquer
Voltagem/Corrente alternada
Ponte/Tensão/Carga
Ponto de orvalho
Evento ou estado
Frequência/Pulso
Nível
Luz
Oxigênio dissolvido
Velocidade do ar
Velocidade do vento
Umidade
Liga/Desliga motor
pH/Condutividade
Pressão
Tensão/Corrente do processo
Umidade relativa
RTD
Impacto/Aceleração
Temperatura
Termistor
Termopar

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
4º passo: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

TAMANHO
Qualquer
Miniatura
Portátil
De bancada/Montagem em parede
TAXA DE AMOSTRAGEM MÍNIMA
Qualquer
Uma amostra/minuto
Uma amostra/dois segundos
Cem amostras/segundo
Quinhentas amostras/segundo
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Qualquer
Alarmes
Modem integrado
Temperatura alta
Auxiliar matemático interno
Exibição local
Impressora integrada
Saídas
Perfilação de forno
Servidor web
Operação em tempo real
Submersível
Tela de toque
Interface USB
Resistente à água ou a mudanças de temperatura
Sem fio
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HH309A

HH147U
Saiba mais
Termômetro com registrador
de dados portátil de quatro
canais e interface USB

Saiba mais
Registrador de dados de
quatro canais com USB e
RS232

OM-CP-CRYO-TEMP

Série OM-70
Saiba mais
Registradores de dados
portáteis para temperatura,
temperatura/umidade e
termopar

OM-CP-QUADTEMP-A

OM-CP-RFTEMP2000A
Saiba mais
Registrador de dados de
temperatura sem fio com
display

Saiba mais
Registrador de dados de
temperatura para autoclave

OM-CP-TC101A
Saiba mais
Registrador de dados com
termopar e um canal

Série OM-EL-GFX

OM-EL-ENVIROPAD-TC
Saiba mais
Termômetro registrador de
dados portátil com visor
gráfico

OM-EL-USB-TC-LCD

Saiba mais
Registradores de dados
portáteis de temperatura/
umidade com visor gráfico

0800-773-2874

iTHX-SD

Saiba mais
Anemômetro de fio quente
com registrador de dados em
tempo real

OM-CP-HITEMP140

Saiba mais
Registrador de dados de
temperaturas baixas

Saiba mais
Registrador de dados de
quatro canais com termopar

Peça pelo telefone

HHF-SD1

Saiba mais
Registrador de dados com
termopar, visor LCD e
interface USB

ou compre pelo site

Saiba mais
Registrador gráfico virtual de
temperatura e umidade

OM-CP-PRTEMP1000
Saiba mais
Registrador de dados de
pressão e temperatura

OM-CP-TCTEMP2000
Saiba mais
Registrador de dados de
temperatura com termopar e
display LCD

Série OM-EL-WIFI
Saiba mais
Registradores de dados sem
fio Wi-Fi de temperatura e
umidade

br.omega.com
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Blocos terminais para termopar

Montagem em trilho DIN e capacidade de
análise

Aproveite a
conectividade
avançada!

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/drtb-2

Série DRTB-2
TRILHO-DRTB-3575
vendido separadamente.

l Componente reconhecido pela UL
l Calibrações tipo K, J, T, E, N, R/S
eU
l Terminal tipo parafuso para
conexões seguras e isentas de
manutenção
l Miniconector fêmea embutido para
termopar para auditoria e solução
de problemas
l Utiliza identificadores-padrão da
indústria para rotulagem
l Totalmente fechado – não exige
placas terminais
l Montagem em trilho DIN – estreito,
de 10,7 mm
l Identificado com calibração e
conexões "+, -"

SMPW-K-M, vendido
separadamente.
DRTB-K-2, bloco de terminais para termopar
mostrado com identificador branco em branco
XBMZB10-10PK (vendido separadamente)
Alto Desempenho

20 lb

Mostrado com cabo RECK1-10, registrador/termômetro HH806AU, com interface USB e
medidor de painel DP41 (inserido), vendido separadamente.

A nova série DRTB-2 de blocos terminais
para termopar é fabricada com ligas
de grau termopar para garantir leituras
exatas. Um adaptador fêmea embutido

compatível com SMP aceita um
miniconector para termopar. O conector
fêmea permite que o usuário conecte
um medidor portátil para aplicações

			
CÓDIGO DE
CÓDIGO DO PRODUTO		
CALIBRAÇÃO DA LIGA
DRTB-K-2		
K
DRTB-T-2		
T
DRTB-J-2		
J
DRTB-E-2		
E
DRTB-N-2		
N
DRTB-U-2		
U
DRTB-R/S-2		
R/S

do tipo coleta de dados, conformidade
com garantia de qualidade, estudos de
capacidades e resolução de problemas
de instalação ou reparos.

LIGAS DE COMPENSAÇÃO
+
CHROMEGATM
ALOMEGATM
Cobre
Constantan
Ferro
Constantan
CHROMEGATM
Constantan
OMEGA-PTM
OMEGA-NTM
Cobre
Cobre
Cobre
RNX/SNX

Nota: Este modelo está disponível em configurações de uma unidade e multipacote.
Modelo de pedido: DRTB-K-2 (individual); DRTB-K-2-10PK (pacote com 10; DRTB-K-2-50PK (pacote com 50).
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Módulos e controladores lógicos programáveis ELC

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/elc_plc

ELC_PLC

l Modelos básicos de 10 a 28 entradas/saídas,
expansíveis para 256
l Metade do tamanho da maioria dos CLPs
l Instruções de 1, 4, 8, 16 e 32 bits
l Montagem em trilho DIN, não exige suporte
l Visor LED embutido
l Acesso de alto nível para rede - MODBUSTM,
DeviceNet e Profibus
l Módulos analógicos remotos para entrada/
saída analógica, termopares e RTDs
O controlador lógico da Eaton (ELC) é a mais recente contribuição da Eaton
Cutler-Hammer para o mercado de controladores lógicos programáveis (CLPs).
Empregando tecnologia de ponta, este ELC de tamanho reduzido, com sua
abundante seleção de módulos, oferece um conceito perfeito, proporcionando o que
você deseja pelo preço de sua conveniência.

Relés programáveis

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/zen

Série ZEN

• Funções de relé, temporizador, contador e chave temporizadora
• Funções de temporizador semanal e calendárico
• Função de temporizador duplo (tempos de LIGAR/DESLIGAR
separados)
• Dois canais de entrada analógicos (somente nos modelos DC)
• Temporizador e comparador de oito dígitos
• Expansão flexível permite até 44 pontos de entrada/saída
• Operação com 12 a 24 Vcc (modelos DC)
ZEN-10C1AR-A-V2.
• Programação no painel frontal ou por software
Ideal para aplicações de controle em pequena escala, o ZEN oferece
uma alternativa econômica para temporizadores, contadores e relés
de uso geral distintos.

Luzes de sinalização de torres SIGNAL50
Série OMSL

l Disponíveis em colunas luminosas ou em componentes
individuais
l Seis cores de lentes
l Vários tipos de lâmpadas e tensões
l Alarmes sonoros bitonais simples e duplos
l Várias opções de montagem
l Até cinco níveis de sinalização sonora ou por luz
l Intercambiabilidade de opções de iluminação com o mesmo
módulo de luzes
As luzes de sinalização de torres SIGNAL 50 são perfeitas
para qualquer sistema de controle industrial. De alta qualidade,
robusta e abrangente, esta linha de 50 mm que ocupa pouco
espaço também é flexível e extremamente fácil de montar e
instalar.
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Invólucros NEMA 4 com dobradiça contínua
Série SCE-CH

l Aço carbono 0,075"
l Juntas com solda contínua e
acabamento liso, sem tampas de
furos pré-recortados
l Dobradiça contínua
l Grampos de parafuso externos de
fácil e rápido manuseio
l Gaxeta resistente a óleo
l Inclui espaçadores para montagem
de painéis opcionais
l Porta com terminal de aterramento

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/sce_
conthinge

Caixas de passagem Enviroline® NEMA 4x, com janela de inspeção
Série SCE-ELJW

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/sce-eljw

l Aço carbono de 0,063" de espessura
l Disponível também em aço inoxidável 304 e 316
l Juntas com solda contínua e acabamento liso
l Borda flangeada em todas as laterais da abertura da porta
l Gaxeta resistente a óleo
l Inclui espaçadores para montagem de subpainéis opcionais
l Dobradiças removíveis
l Porta com abertura de 180°
l Minifechos pretos de um quarto de volta
l Inclui arruelas de vedação, tampões e suporte de montagem

Invólucros não metálicos de fibra de vidro
Caixas de passagem NEMA 4 X (IP66) de fibra de vidro,
tamanho JIC, com flanges de montagem instalados na fábrica
Série OM-AMU
l Adequado para temperaturas mais elevadas
ou ambientes corrosivos
l Protege controles e componentes em áreas internas e externas
l Classificação de inflamabilidade UL 94
l Estabilizado à radiação UV para uso externo
l Ferragens e dobradiça contínua de aço inox 304
l Várias opções de tampa – em alto relevo ou policarbonato
transparente
l Subpainéis e painéis frontais opcionais
l Disponibilidade de flange para montagem instalado na fábrica
ou suporte de montagem de aço inox 304
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OM-AMU1206TCCF, invólucro
de fibra de vidro com dobradiça
moldada, tampa de policarbonato
transparente e trinco giratório.
Invólucro de fibra de vidro com
tampa sólida e fechamento
com quatro parafusos,
OM-AMU664F.
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website br.omega.com/om-amu
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Motores trifásicos CA de aço inox para aplicações com
jatos de líquidos

Para mais detalhes, visite o website
br.omega.com/wss_series

Série WSS
l 1⁄3 a 2 cv, 3600 e 1800 RPM
l 208 a 230/460 Volts
l Carcaça totalmente fechada com ventilador (TEFC)
l Fator de serviço de 1.15
l Isolamento classe F
l Frente tipo C – base rígida e corpo arredondado
l Retentores de lábio duplo em ambas as extremidades do motor,

com defletor adicional na extremidade de acionamento do eixo

l Anéis de vedação instalados nas placas laterais do mancal para

eliminar a umidade

l Conector de cordão de aço inox, pré-instalado e impermeável
l Função de inversor
WSS34-18-56CB, motor HP
l Adequado para operação em 50 Hz com fator de
SS com base, mostrado em

serviço de 1.0

tamanho menor que o real.

Motor magnético permanente de CC

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/ompm-dc

Invólucro NEMA 56C, 1⁄3 a 2 cv
Série OMPM-DC

l Chassi

com tamanho NEMA 56C
1⁄3 a 2 cv, 1800 RPM
l Tensão de controle de 12, 24, 90 e 180
l Variação de velocidade de 20:1 a torque constante
l Torque de partida elevado
l Rolamentos de esferas fechados com lubrificação permanente
l Base desaparafusável
1 1
l Invólucro totalmente fechado sem ventilação (TENV) ( ⁄3– ⁄2 cv)
3
l Invólucro totalmente fechado com ventilação (TENV) ( ⁄4–2 cv)
l Isolamento classe F
OMPMDC13-18-180V-56C,
l Fator de serviço de 1,15
em tamanho inferior ao
l

real.

Caixas de redução

Redutores de velocidade tipo rosca sem fim
Série HDR

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/hdr

l Oito proporções disponíveis, de 5:1 a 60:1
l Caixas de redução de sete tamanhos diferentes, de 1,33 pol.
a 3,25 pol.
l Design universalmente intercambiável para troca de OEM
l Rolamentos duplos em ambas as extremidades do eixo
l Primer antiferrugem aplicado dentro e fora da caixa de redução
l Luva de proteção em todos os eixos
l Eixos de aço carbono S45C
Aplicações
l Processamento de alimentos
l Manuseio de materiais em depósitos
l Transportadores (de correia, acionamento direto, inclinados, etc.)
l Maquinário de empacotamento (embaladoras por filme
termoencolhível, embaladoras de paletes, seladoras de caixas, etc.)

Peça pelo telefone
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HDRF133-20/1-R-56C, caixa de redução com flange à
direita, caixa de tamanho 133, montagem direta sobre
motores de invólucro 56C, mostrada em tamanho menor
que o real.
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Selecione por:
NÚMERO DE ENTRADAS
Algumas
1
4
10
Mais de 20

Use o Buscador de Produtos no Website da OMEGA para
encontrar facilmente o produto ideal para o que você
precisa!
1° passo: Na página inicial da OMEGA, selecione a
opção "Buscador de Produtos" no menu principal
e clique em "Mais" no menu suspenso.

2° passo: Na página principal do
Buscador de Produtos, escolha
a linha de produtos que você
deseja visualizar.

ESTILO
Qualquer
Montagem em painel
Vertical
Portátil
De bancada
Montagem em parede
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
Qualquer
Alarmes
Saída analógica
Ethernet
Evento
Entrada digital
Visor
Computação matemática
Mola helicoidal
PCMCIA
Relés
RS232
RS485
RS422
Tela de toque
USB
Servidor Web

3° passo: Utilize os botões da opção "Selecione
por" para restringir suas escolhas conforme sua
necessidade.
4º passo: Os produtos relacionados à sua busca serão exibidos em uma mesma
página, facilitando a sua escolha. Clique no produto que deseja obter mais
informações ou para comprar o produto desejado.

TIPO DE ENTRADAS
Qualquer
Circular
Compacta
Impressão digital
De mesa
Híbrida
Sem papel
Papel contínuo
Impressora de tendência
MEDIÇÃO
Qualquer
Sensor bimetálico
Corrente
Sonda customizada
Sensor customizado
Evento
Umidade
mA
mV
Pressão
Programável
RTD
Temperatura
Termopar
Universal
Voltagem
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Série 180A

Série RD-250
Saiba mais
Registrador eletrônico de alta
precisão, gráfico de 250 mm,
até 12 canais

Saiba mais
Registradores de temperatura
de precisão robustos,
disponíveis com 1, 2, 3, 6
ou 12 canais, contínuos e
multipontos

CT82

CT6101
Saiba mais
Registradores gráficos
circulares

Série RD-MV1000 e
RD-MV2000

Saiba mais
Registrador gráfico circular
universal portátil/sem fio
SUPERECORDER™
Cinco modelos disponíveis

Saiba mais
Registradores de mesa de
um a quatro canais, aceita
tensão em CC, entradas para
termopar e RTD

Saiba mais
Registrador gráfico híbrido

0800-773-2874

Saiba mais
Registradores gráficos
circulares de 10 pol., um ou
dois canais

Registradores de temperatura,
autoalimentados, mola
helicoidal, períodos de uma
ou 24 horas e sete dias, série
CHART-TEMPTM

CT88D-0-100F/24H

Saiba mais
Registradores gráficos
circulares de tensão, corrente
e evento

RD101B

Saiba mais
Registradores portáteis
sem papel e estações de
aquisição de dados

Série RD5100

RD3722-12

CT5100

Saiba mais

CT87V

Saiba mais
Registradores gráficos de
temperatura duplos, 152 mm
(6 pol.), com alarmes de alta
e baixa

CTXL-TRH-W

Peça pelo telefone

CT-100AF-1

Saiba mais
Registradores gráficos
programáveis de 100 e 180
mm

Saiba mais
Registradores gráficos de
temperatura circulares, de
baixo custo, com ou sem
visor, sensor embutido

RD201
Saiba mais
Registradores gráficos
programáveis de 100 e 180
mm

RD8251

Série RD8300

Saiba mais
Registradores sem papel

Saiba mais
Sistema de aquisição de
dados, sem papel, para
conexão com rede

ou compre pelo site
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Motores de passo

Motore
de vários
tamanh s
os!

Carcaça de tamanho NEMA 11 a 34
Série OMHT

l Motor de passo bipolar
l Tamanhos NEMA 11 a NEMA 34
l Torque de retenção de 15 oz-in a 1845 oz-in
l 200 passos completos por revolução (1,8° por 		
passo)
l Modelos de eixo duplo disponível para montagem 		
com codificador

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/omht_series

Todos os modelos estão
em tamanho inferior ao
real.

Acionador de motor de passo de alto desempenho
com alimentação de CA
Série STAC6
l Saída de corrente de 0,5 A a 6 A
l Entrada de 90 Vca a 135 Vca
l Software de configuração ConfiguratorTM
l Redução configurável de corrente em 		
repouso
l Opções de controle externo
l Pulso e direção
l Sinal de comando analógico
l Comando host via RS232/485
l Proteção contra falhas:
- Sobretensão, subtensão
- Sobretemperatura
- Curtos-circuitos de saídas externas
- Curtos-circuitos de amplificadores internos
- Regeneração do motor

Ambos os modelos
estão em tamanho
inferior ao real.

Para mais detalhes, visite o
website br.omega.com/stac6

STAC6-Si.

STAC6-S.

Ambos os modelos
estão em tamanho
inferior ao real.

Fontes de alimentação para acionador de motor
de passo de carcaça aberta
Série OMPS

O acionador de motor de passo de carcaça
aberta exige uma fonte de alimentação
de CC separada. A OMEGA oferece duas
fontes, compatíveis com nossa seleção de
acionadores de motor de passo de carcaça
aberta: OMPS150A24 e OMPS300A48.

OMPS150A24.

Ambas as fontes de alimentação são
Para mais detalhes, visite o
chaveadas, de corrente contínua regulada
website br.omega.com/ps_series
com filtros com PFC ativos. O OMPS150A24
funciona com 24 Vcc, 6,3 A (150 W),
enquanto que o OMPS300A48 funciona com
OMPS300A48.
48 Vcc, 6,7 A (300 W).
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Série CDSA............................................28-29
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CN-SW-HW-KIT.................................. 124-125
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DP63300-TC.............................................. 123
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DPI1701...............................................127-128
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DPI32-AL................................................... 127
DPI8............................................................112
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DPU90-AK................................................. 107
DPU90-COMM.......................................... 107
DPU90-CT................................................. 107
DPU90-R................................................... 107
DPU91................................................ 106-107
DPU91-BC................................................. 107
DPU91P..................................................... 107
DR900............................................... 135, 147
DR900-SQRT............................................ 147
DR910........................................................ 135
Série DRTB............................................... 150
DTG-RTD100............................................... 47
FD613.......................................................... 23
Série FDH...............................................90-91
FL6760A...................................................... 97
Série FMA.......................................... 100-103
Série FMG..............................................92-95
Série FP.................................................... 107
Série FPD3000.......................................98-99
FPM-5000-LTCK........................................ 107
Série FSW................................................. 105
Série GAB-1700..................................... 10-11
GKQSS-316U-12....................................... 122
HC-SD............................................... 9, 25, 29
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HDC19100................................................... 61
HDRF133-20/1-R-56C............................... 153
Série HFD-1................................................ 16
HH11B......................................................... 23
HH12B......................................................... 23
HH147U..................................................... 149
HH309A..................................................... 149
HH806AU.................................................. 150
Série HHAQ................................................... 7
Série HHCL................................................. 17
HH-DM......................................................... 23
HHEM-SD1.................................................111
Série HHF..................................... 23, 111, 149
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HHLM3........................................................ 23
Série HHM......................................... 5, 23, 51
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HHPT-51........................................................ 8
HHSL402SD................................................ 23
Série HH-USD......................................... 5, 24
Série HHWT........................................... 27-28
HMG-11P..................................................... 20
HPG-3515.................................................... 62
HPL-11......................................................... 63
HVL02900.................................................... 62
Série IBTHP................................................ 13
Série IBTHX........................................... 12-13
Série IBTP................................................... 13
Série IBTX.......................................... 5, 12-13
IDRN-PS-1000............................................. 13
IDRX-TC.................................................... 135
Série ILD24........................................ 127, 130
Série ILD44............................................... 130
Série INET-400.......................................... 138
Série IR2................................................... 121
IR-USB........................................................ 51
Série ISD................................................ 14-15
ITHX-SD............................................ 144, 149
Série KFH...............................................85-87
KMQSS-125U-12....................................... 136
KTSS-HH................................................... 139
Série LAB...............................................20-21
LC411-50K-USBH........................................ 78
LC411-5K-USBH.......................................... 78
LCCD-2K..................................................... 81
LCCD-50...................................................... 81
Série LCGD................................................. 80
Série LCMGD.............................................. 80
Série LD630................................................ 75
Série LDP6-CD.......................................... 132
LD-TIP......................................................... 75
LD-UJOINT-KIT........................................... 75
LV-1301.......................................................114
Série LVCN.................................................115
LVD-803......................................................115
LVN-60........................................................114
LVR516.......................................................114
Série LVRD500...........................................112
LVSW-701...................................................113
LVSW-710...................................................113
LVU30-MB..................................................113
LVU32.........................................................113
LVU816.......................................................113
Série M12..............33-37, 39-41, 44-45, 48-49
MDSI8........................................................ 131
MFR0122....................................................... 5
MN1604..................................................... 101
OM10-51540AFA0..................................... 135
OM5-IC-120-01-C....................................... 135
Série OM-70.............................................. 141
Série OM-AMU.......................................... 152
Série OM-CP............ 5, 51, 142-143, 146, 149
Série OM-DAQ........................................... 136
Série OM-EL.............................. 142, 145, 149
OM-LGR-5325........................................... 140
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OMPMDC13-18-180V-56C........................ 153
Série OMPS.............................................. 156
OM-SQ2010............................................... 140
OM-THA2...................................................... 5
Série OM-USB........................................... 137
Série OMYL............................................... 139
ORE-1311.................................................... 28
OS1327D..................................................... 51
OS152-HT................................................... 51
OS-FS.......................................................... 51
OSM101....................................................... 51
OS-MINI212-D-MA...................................... 51
Série OSXL............................................52-55
OSXL-T620.............................................56-57
OSXL-TIC102.............................................. 52
PG-CT2....................................................... 74
PGR-45LSS-100.......................................... 74
Série PHA.................................................... 28
PHE-1311.................................................... 28
PHS-25........................................................ 18
PM1000....................................................... 65
Série PR.................................................39-44
Série PRS-3-100-A-H.................................. 48
PRTXD-4................................................... 135
PTH-1XA....................................................... 5
Série PX173................................................ 70
PX309-100GV.............................................. 68
PX319-100GV.............................................. 68
PX329-100GV.............................................. 68
PX409-015GUSBH...................................... 66
PX419S20-100AV........................................ 67
PX429S15-015GV....................................... 67
PX709GW-010GV........................................ 71
Série PXSDX............................................... 73
Série RAIL-35.............................. 12, 125, 147
Série RCK................................................... 18
RD101B..................................................... 155
RD201........................................................ 155
RDXL6SD.................................................. 141
REC-012M................................................... 81
RECK1-10.................................................. 150
RH-1X............................................................ 5
RH520........................................................... 5
RHXL3SD................................................ 9, 25
RS232-SD......................................... 9, 25, 29
SC-SD......................................................... 29
Série SG400...........................................85-87
Série SGD................................................... 83
SGT-2DD/350-SY11..................................... 83
Série SKR.................................................... 18
SMPW-K-M................................................ 150
SPRTX-M1................................................ 135
Série SRBH................................................. 63
STAC6-S.................................................... 156
STAC6-SI................................................... 156
Série SVH.................................................. 108
SW-U101-WIN.................................... 9, 25, 29
TC-08......................................................... 138
Série TCL.................................................... 19
TC-TT-K-24-36........................................... 136
Série TCV.................................................... 35
Série TCY.................................................... 19
Série TH-22................................................. 49
TMQSS-125U-12....................................... 136
TRIPOD................................................. 50, 52
TT300.....................................................85-87
Série TX..................................................... 135
UNIV-AC-100/240...................................... 136
USB-SD............................................. 9, 25, 29
UWTC-NB9-CASS-18U-12.......................... 31
WSS34-18-56CB....................................... 153
XBMZB10-10PK......................................... 150
Série ZED.................................................. 145
ZEN-10C1AR-A-V2.................................... 151
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Analisadores
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Aquecedores
Béquer............................................................................. 63
Cartucho.......................................................................... 61
Chapas quentes.............................................................. 63
Imersão........................................................................... 60
Mantas aquecedoras para laboratório............................. 63
Medidores-E.................................................................... 62
Ponto de superfície.......................................................... 62.
Ventilador........................................................................ 62
Automação
Blocos terminais para termopar.................................... 150
Luzes de sinalização de torres...................................... 151
Módulos e controladores lógicos programáveis ELC.... 151
Relés programáveis....................................................... 151
Controladores
Bancada........................................................................ 122
Montagem em trilho DIN............................................... 125
Limite alto/baixo............................................................. 123
Umidade e temperatura................................................. 120
Medição e controle por infravermelho........................... 121
Processo................................................................. 123-124
Processo e tensão PID.................................................. 122
Temperatura, processo e tensão............................. 118-119
Invólucros............................................................................ 152
Laboratório
Agitador........................................................................... 18.
Agitadores....................................................................... 18
Agitadores....................................................................... 18.
Almofariz resfriado com nitrogênio líquido...................... 20
Analisadores de oxigênio........................................... 10-11
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Capela de observação.................................................... 21
Dessecadores a vácuo.................................................... 21.
Homogeneizadores......................................................... 20
Pipetador pi-pump........................................................... 20
Proteção contra respingos............................................... 21
Resfriador Peltier............................................................. 19
Termocicladores.............................................................. 19
M12
Cabos para termopar...................................................... 36
Termopar......................................................................... 37
Medidores
Alto desempenho.......................................................... 129
Bancada........................................................................ 131
Indicador de Strain Gage................................................ 67
Medidores de tensão, processo e temperatura 1⁄8 DIN.. 131
Processo universal........................................................ 132 .
Visor gráfico para medições de temperatura e processo........ 128
Visor grande.................................................................. 130
Termômetro/registrador de dados com RTD................. 133
Medidores de Vazão
Calibrador portátil .................................................. 102-103
Deslocamento positivo...............................................98-99
Doppler ou de trânsito total........................................90-91
Eletromagnético.........................................................92-93
Medidor magnético.....................................................94-95
Medidores de vazão de massa de gás....................100-101
Registradores de dados
Ambiental.......................................................................6-9
Interface para multiplexador.......................................... 143
Medidor de água............................................................. 28
Medidor de condutividade, TDS e salinidade.................. 29
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Multifuncional................................................................ 140
Portáteis................................................................. 140-141
Registrador com soda................................................... 142
Registrador de dados portátil de seis canais com tela de toque...141

Registrador de temperatura alta com interface USB..... 142
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Termopar....................................................................... 139
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pH e condutividade
Fotômetros...................................................................... 27
Medidor de temperatura e salinidade.............................. 26
Pressão
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Manômetros.................................................................... 74
Referência tecnológica
Ambiental....................................................................... 1-3
Registrador, gráfico virtual................................................ 146
Sensores, Nível
Nível........................................................................ 113-115
Nível, Radar ..................................................................112
Sensores, pressão/tensão
Célula de tensão/compressão......................................... 81
Células de carga, a prova d’água.................................... 79
Células de carga, com saída USB................................... 78
Célula de carga, miniatura............................................... 80
Manômetro digital............................................................ 69
Montagem em placa de circuito impresso....................... 73
Sanitário.......................................................................... 67
Sensores infra-vermelhos/termômetros.....................52-57
Strain Gage, padrão linear.............................................. 85
Strain Gage, padrão X-Y planar...................................... 86
Strain Gages, pré-cabeados........................................... 84
Strain Gages, padrão roseta........................................... 87
Submersível............................................................... 71-72
Transdutor................................................................. 66, 68
Transmissores de estado sólido...................................... 70
Sensores, temperatura
Sensor RTD M12 de resposta rápida com ponta de cobre.... 42
Sensor RTD M12 métrico................................................ 40
Sensores RTD M12................................................... 39, 44
Sensores termistores M12 e cabos de extensão............. 38
Sensores termistores M12 RTD e cabos de extensão.... 32
Sensores termopar com mola e conectores M12............ 35
Sonda RTD para temperatura do ar com conexão M12.. 43
Sondas de termistor M12................................................ 49
Sondas de termopar M12...........................................33-34
Sondas RTD com conectores moldados M12 para alta temperatura... 41
Sondas sanitárias RTD M12............................................ 48
Sensores termopar M12 para vácuo............................... 35
Transmissor de temperatura RTD M12............................ 47
Sistemas
Módulo de 8 oito canais com entrada para termopar via USB.... 138
Módulo de aquisição de dados............................... 136-137
Modular expansível....................................................... 138
Teste e medição
Condicionadores de sinal.............................................. 147
Detector de falhas por ultrassom................................ 16-17
Transmissores
Deslocamento................................................................. 75
Vazão..................................................................... 106-107
Válvulas
Solenóide............................................................... 108-109
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Garantia/Isenção de Responsabilidade
OMEGA Engineering Brasil tem o prazer de oferecer sugestões sobre o uso de seus diversos produtos. Contudo, a OMEGA não assume nenhuma responsabilidade
por omissões ou erros ou por quaisquer danos resultantes do uso de seus produtos de acordo com as informações fornecidas pela OMEGA, tanto verbais como
escritas. A OMEGA garante apenas que as peças fabricadas por ela serão entregues conforme especificadas e sem defeitos. A OMEGA NÃO FAZ NENHUMA
OUTRA GARANTIA OU REPRESENTAÇÃO DE NENHUM TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EXCETO EM CASO DE TITULARIDADE E SE ISENTA DE TODAS
AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. LIMITES DE
RESPONSABILIDADE: As reparações do adquirente definidas no presente documento são exclusivas e a responsabilidade total da OMEGA a respeito de qualquer
pedido, seja baseada em um contrato, garantia, negligência, indenização, responsabilidade estrita ou qualquer outra não deverão exceder o preço de compra do
componente sobre o qual a responsabilidade se aplica. Em nenhum caso a OMEGA será responsabilizada por danos ou perdas, sejam diretos, indiretos, incidentais,
especiais ou consequenciais. Esse garantia não pode ser transferida ou atribuída a terceiros. Ela se limita apenas ao adquirente.

CONDIÇÕES: Os equipamentos vendidos pela OMEGA não foram projetados ou não deverão ser usados: (1) como um “Componente Básico” conforme definição
da 10 CFR 21 (NRC), usados em ou em conjunto com qualquer instalação ou atividade nuclear; ou (2) em aplicações médicas ou aplicados em humanos.
Caso algum produto seja usado em ou com uma instalação ou atividade nuclear, aplicação médica, usado em humanos ou usado incorretamente de qualquer
maneira, a OMEGA não assumirá nenhuma responsabilidade consoante o texto de GARANTIA/LIMITES DE RESPONSABILIDADE anterior e, além disso,
o adquirente indenizará a OMEGA e a isentará de quaisquer responsabilidades ou danos oriundos do uso do(s) Produto(s) da maneira mencionada.
As informações contidas no presente manual são consideradas precisas; porém, a OMEGA não se responsabiliza por erros contidos e reserva o direito de alterar as
especificações sem aviso prévio. Entre em contato com a OMEGA com quaisquer dúvidas ou perguntas sobre nossa proteção de patentes em: info@br.omega.com

COMO FAZER UM PEDIDO

0800.773.2874
Internacional: +55 (19) 2138.6300
Fax: (19) 2138.6300
Nossa equipe de vendas qualificada é treinada para
oferecer assistência técnica, além de ajudá-lo a fazer
o seu pedido.
CONFIRMANDO PEDIDOS
Ao fazer um pedido por telefone, informe ao
representante que os documentos de confirmação
serão enviados. Para evitar duplicidade, marque
seus documentos de confirmação com “Apenas
confirmação, não duplicar” e inclua o nome do
representante.
Envie as confirmações de pedido para:
OMEGA ENGINEERING BRASIL
AV. ALEXANDER GRAHAN BELL, 200
BLOCO A MÓDULO 2A - TECHNO PARK
CEP: 13069-310 - CAMPINAS/SP
PEDIDOS POR ESCRITO
Caso já conheça os nossos produtos e não precise
consultar um representante, envie os seus pedidos
por escrito por correio ou por fax para:
OMEGA ENGINEERING BRASIL
AV. ALEXANDER GRAHAN BELL, 200
BLOCO A MÓDULO 2A - TECHNO PARK
CEP: 13069-310 - CAMPINAS/SP
ou mande seu pedido por e-mail para o endereço de
e-mail: vendas@br.omega.com
Para processar seu pedido de forma rápida e eficiente,
favor incluir:
  O número da ordem de compra,
os endereços de cobrança e envio, o código do
produto e a descrição dos itens solicitados
e número de telefone do cliente
FATURAMENTO
A OMEGA oferece a opção de faturamento 30 dias
mediante aprovação de crédito. Todas as remessas
serão enviadas de Campinas, São Paulo.
PREÇOS
Os preços efetivos dos produtos serão aqueles vigentes
no momento da venda. Os preços listados são aqueles
vigentes no momento da publicação e estão sujeitos
à alteração sem aviso prévio. Entre em contato com o
Departamento de Vendas da OMEGA para obter os
preços atuais. A OMEGA tem a satisfação de enviar
cotações por e-mail, telefone, FAX ou e-mail mediante
solicitação.

DESCONTOS POR QUANTIDADE
Muitos itens são programados para receber descontos
de quantidade. Para grandes quantidades e para
produtos sem programações de descontos listadas,
consulte o Departamento de Vendas.
FORMAS DE PAGAMENTO
A OMEGA tem a satisfação de aceitar os principais
cartões de créditos para facilitar seu pedido, além
de transferência bancária e boleto bancário. Todas
realizadas com a mais moderna certificação de
segurança. A Omega reserva-se o direito de alterar
as formas de pagamento disponíveis sem aviso prévio.
REMESSAS
Os pedidos são enviados por transportadoras
qualificadas. Para pedidos urgentes, por favor contate
nossa equipe pelo 0800.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE PAGAMENTO
Razão Social: SPECTRIS do Brasil Instrumentos
Eletrônicos Ltda
CNPJ: 43.948.215/0005-75
Inscrição Estadual: 795.421.751.114
STATUS DO PEDIDO E SOLICITAÇÕES DE
DEVOLUÇÃO/REPARO
Para conferir o status da entrega, efetuar mudanças ou
cancelamentos no pedido, ou para reparos sob garantia
ou fora dela, entre em contato com o Departamento
de Atendimento ao Cliente OMEGA. Antes de devolver
qualquer Produto(s), entre em contato conosco para
obter um número de Devolução Autorizada (AR) e o
endereço de entrega. O número AR designado deverá
ser marcado na parte externa do pacote de devolução.
Para evitar atrasos no processamento, certifique-se de
incluir: o número da ordem de compra, o número da
fatura, nome, endereço e número de telefone, modelo
e número de série do produto e instruções de reparo.
Ligue para a linha gratuita para ser atendido:

0800.773.2874

Presença Internacional

Brasil
Av. Alexander Grahan Bell, 200 - Bloco A - Módulo 2A
Techno Park - 13069-310 - Campinas/SP
(19) 2138.6300
e-mail: info@br.omega.com
www.br.omega.com
Estados Unidos
e-mail: info@omega.com
www.omega.com
Reino Unido
e-mail: sales@omega.co.uk
www.omega.co.uk
Benelux
e-mail: esales@omega.nl
www.omega.nl
França
e-mail: esales@omega.fr
www.omega.fr
Itália
e-mail:commerciale@it.omega.com
it.omega.com
Espanha
e-mail:ventas@es.omega.com
es.omega.com
Canada
e-mail: generalinfo@omega.ca
www.omega.ca
China
e-mail: info@cn.omega.com
cn.omega.com
República Tcheca
e-mail: info@jakar.cz
www.omegaeng.cz
Alemanha/Austria
e-mail: info@omega.de
www.omega.de
México (somente)
e-mail: ventas@mx.omega.com
mx.omega.com
América Latina
e-mail: info@omega.com
Singapura
(e outros países do sudeste da Ásia)
e-mail: info@sea.omega.com
sea.omega.com
Malásia
e-mail: info@sea.omega.com
sea.omega.com
Filipinas
e-mail: info@sea.omega.com
sea.omega.com
Taiwan
e-mail: info@sea.omega.com
sea.omega.com
Tailândia
e-mail: info@sea.omega.com
sea.omega.com
Coréia do Sul
e-mail: esales@kr.omega.com
kr.omega.com
Japão
e-mail: info@jp.omega.com
jp.omega.com

OMEGA Engineering Brasil
Av. Alexander Grahan Bell, 200
Bloco A - Módulo 2A - Techno Park
Campinas/SP – 13069-310
CNPJ: 43.948.215/0005-75
IE: 795.421.751.114

AVISO DE
DIREITOS DE
PROPRIEDADE
INTELECTUAL
Esta publicação da OMEGA™ é baseada em
direitos de propriedade intelectual que foram
criados e desenvolvidos pela OMEGA. Estes
direitos estão protegidos sob as leis aplicáveis de
direitos autorais, de conjunto-imagem e de marcas
registradas. A aparência distinta e composta
desta publicação da OMEGA é identificada
exclusivamente com a OMEGA, incluindo gráficos,
pings de identificação de produto, paginação, estilo
de layout e uso de tiras cômicas e humor.
© DIREITOS AUTORAIS 2015, OMEGA ENGINEERING, INC.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Controladores de temperatura, processo e tensão
Série CNi
™

Horizons
in Environmental Monitoring
LISTA DOS
EUA

CNi32, em tamanho
inferior ao real.

FM

APPROVED
APROVADO

Cni16, em tamanho inferior
ao real.

Cni8, em tamanho inferior ao real.

Cni18DV, em tamanho inferior
ao real.

Horizons
in Environmental Monitoring

l Entradas universais
l Conectores tipo tomada removíveis pela frente
l Alta precisão: 0,5º C (±0.9º F), 0,03% da leitura
l Unidades alimentadas por CA ou CC
l Visores coloridos totalmente programáveis (alarmes visuais)
l Modo ratiométrico para extensômetros
l Fácil de usar e simples de configurar
l Filtro digital programável
l Software gratuito
A iSeries da OMEGATM é uma família de instrumentos que
l Controle PID completo autoajustável
funcionam com microprocessadores em três tamanhos DIN.
l Conexão de Internet integrada opcional
Todos os instrumentos compartilham o mesmo menu de
l Comunicações seriais RS232 e RS485 opcionais
configuração e método de operação, o que oferece uma
tremenda economia de tempo na integração de um sistema de
l Alimentação integrada
grande porte. A iSeries inclui medidores de painel digitais "DPi"
l Duas saídas de controle/alarme; opção para CC, pulso,
extremamente exatos e controladores PID "CNi" do tipo single
relés de estado sólido, relés mecânicos, tensão e corrente
loop, de fácil uso e configuração, ao mesmo tempo em que
analógica
proporcionam enorme versatilidade e uma série de potentes
l Retransmissão de sinal da saída 3: tensão e corrente
recursos.
analógica isolada opcional
Para mais detalhes visite o website
l Moldura frontal NEMA 4 (IP65)
br.omega.com/cni8_Series
l Estabilidade da temperatura de ±0,04° C/°C RTD e
br.omega.com/cni16_Series
Para Vendas e Atendimento, Telefone para:
br.omega.com/cni32_Series
±0,05° C/°C, termopar a 25° C (77° F)
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