Produtos em
Destaque

Data Acquisition Systems
S ua fonte úni ca par a m edi ção e contr ol e de processos
Registradores gráficos
virtuais de temperatura
e umidade, consulte a
página 2.

Registradores de dados
portáteis e compactos,
consulte a página 6.

Células de carga
industriais em miniatura
para compressão,
consulte a página 8.

Transdutores de deslocamento
de curso longo com saída 5 Vcc,
consulte a página 5.

Sensor / Transmissor de
temperatura infravermelho
em miniatura,
consulte a página 7.

Controladores de
temperatura para
montagem 1/16 DIN,
consulte a página 3.

Blocos de terminais para termopares
montagem em trilho DIN,
consulte a página 3.
Termômetro digital. Modelos com uma ou duas
entradas para termopar, consulte a página 4.
Transdutores de pressão de alto
desempenho, construção
em aço Inox e tecnologia de silício,
consulte a página 5.

Medidores tamanho 1⁄8 DIN de deformação/tensão
mecânica, processo e temperatura com relés e saída
analógica opcionais, consulte a página 2.

Para Vendas e Atendimento,
Telefone para:

0800.773.2874
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Cabos de extensão com
conectores moldados para
termopar, consulte a página 1.

Faça Seu Pedido Online, Acesse...

br.omega.com

To order, call 1-800-327-4333 or shop online at omega.com

SM

Narrow By:
Selecione por:
FAIXA DE PRESSÃO
PSI
bar
in H
Pressão máxima de trabalho

Experimente os buscadores de produtos Omega. Agora
mais fácil de encontrar o que procura!
Passo 1: Acesse br.omega.com e clique no
menu o título “Buscador”

Passo 2: Selecione a linha de
produtos que deseja pesquisar.

TIPO DE PRESSÃO
todas
manométrica
absoluta
diferencial
vácuo
	bidirecional

SAÍDA
todas
millivolt
volt
miliamperes
USB

PRECISÃO MÍNIMA (% FUNDO DE ESCALA)
todas
0,15% FE
0,25% FE
0,5% FE
1% FE

Passo 3: Utilize as opções de filtro da barra lateral
para refinar o resultado da busca.
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 TRANSDUTOR
todos
aplicações aeroespaciais
diafragma faceado ao processo
uso geral
ambiente agressivo
industrial
alta precisão
montagem em circuito
sanitário
submersível
propósito específico

CERTIFICAÇÕES
todas
CE
FM
CSA
MSHA
ATEX
RoHS
A3
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To order, call 1-800-826-6342 or shop online at omega.com

SM

P r od u t o s e m D e s ta q ue
Conectores para Termopar em Miniatura de
Pino Chato com Janela de Gravação
Disponíveis em
diversos tipos de
calibração.

Série SMPW
N
Fib ylon
ra d com
eV
idro
!

l Suporta temperaturas de -29 a 220°C
l Codificado por Cores para ANSI e IEC
l Parafusos fixos à tampa
l Aceita Fios Flexíveis ou Sólidos de até 20 AWG
l Arruelas de Contato de Conexão Rápida
l Divisor de Fio Interno
l Parafusos Combinados Phillips/Fenda
l Tipo HMPW, Ecológico, Isento de Cádmio

Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/smpw_smp_hmp_hmpw

Janela de gravação
para identificação
removível/reversível,
sem custo adicional.

Anel de silicone
para alívio de
tensão.

Cabos de Extensão para Termopar
com Conectores Moldados

Cabos de extensão
revestidos em PFA

Séries TECJ /
GEKJ / RECJ
l Cabo retrátil em comprimentos de 1 e 4’ com estiramento de
5:1
l Fio flexível, revestido com PFA ou fibra de vidro, de bitola 24
(diâmetro de 0,020”) em comprimentos de 10 e 25’
l Conectores moldados para termopar de desconexão rápida ou
em subminiatura
l Disponíveis em calibrações J, K, T e E - veja toda a linha em
nosso site.

Nº do modelo
TECJ10-(*)
TECJ25-(*)

Calibração

Comprimento
3 m (10')
7,5 m (25')

* Mais modelos disponíveis em nosso site, consulte.
Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/tec_rec_gec

Cabos de extensão com
revestimento de fibra de vidro

Cabos de extensão
retráteis
Nº do modelo
GECJ10-(*)
GECJ25-(*)

Calibração

Comprimento
30 cm (1')
120 cm (4')

* Mais modelos disponíveis em nosso site, consulte.

Nº do modelo
RECJ1-(*)
RECJ4-(*)

Calibração

Comprimento
30 cm (1')
120 cm (4')

* Mais modelos disponíveis em nosso site, consulte.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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P r odu t o s e m D e s ta q ue
Registrador Gráfico Virtual de Umidade e
Temperatura
Série iTHX-SD
1 ANO
DE GARANTIA

FCC-B

lServidor Web
lAlarmes por E-mail ou Mensagem de Texto
lSem Necessidade de Software Especial
lRegistra Dados em Cartões SD
lDuas Opções de Sonda
O transmissor OMEGATM iTHX-SD permite que você
monitore e registre a temperatura, a umidade relativa e o
ponto de orvalho em uma rede Ethernet ou na Internet, sem
a necessidade de um software especial, mas apenas um
navegador de internet.
Nº do modelo
iTHX-SD

iTHX-SD-5D

Descrição
MicroServer™ iServer para
temperatura, umidade e ponto de
orvalho,
com display de LCD, cartão de
memória flash SD de 2 GB, 2 alarmes
de relé, backup de bateria
MicroServer™ iServer iTHX-SD-5D
incluindo duas sondas, um bastão e
uma sonda industrial de 137 mm (5")
com cabo de 3 m (10') e cabo “Y”

Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/ithx-sd
iTHX-SD-5D
com cartão SD
e cabo DB9-Y
para sonda dupla
(inclusa), mostrado
em escala menor
que a real.

Exemplo de Pedido: iTHX-SD com tela LCD, cartão SD, 2 relés
de alarmes, backup de bateria e sonda em bastão.

Medidores tamanho 1/8 DIN de Deformação/Tensão Mecânica, Processo e
Temperatura Com Opções de Saída de Relé ou Analógica
Série DP25B
5 ANOS
DE GARANTIA

Entradas
lTermopar
lRTD
lProcesso (Tensão e Corrente CC)
lSensor de Deformação
Opções
lSaída de Relé com Banda Morta Ajustável
lSaída Analógica Isolada ou Não Isolada
Recursos
lLEDs Grandes e Brilhantes
lDisplay Colorido Programável
lOpções de Alimentação de Baixa Tensão
lMoldura Frontal Padrão NEMA 4
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Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/dp25b_tc

DP25B-TC mostrado em
escala menor que a real.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Pr odu t o s e m D e s ta q ue
Blocos de Terminais para Termopares
Montagem em Trilho DIN
DRTB-RAIL-3575, trilho DIN pré-cortado
vendido separadamente.

Série DRTB-2

Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/drtb-2

lReconhecimento UL
lTerminal Tipo Parafuso para Conexões
Seguras e Sem Manutenção
lCalibrações Tipo K, J, T, E, N, R/S e U
lIntegrado com Conector Fêmea em
Miniatura para aplicações de Auditoria e
Solução de Problemas
lMontável em Trilho DIN —
Largura de 10,7 mm
lIdentificado com Calibração e
e Conexões “+, -”
DRTB-K-2, bloco de
lI nclui Janela de Gravação para
terminal para termopar.
Identificação
lP
 onto de Auditoria de Processo
Os blocos de terminais para termopar da Série DRTB são fabricados com ligas de termopar para
garantir leituras precisas. Entrada fêmea compatível com conector macho em miniatura tipo SMP
para termopar. O conector fêmea permite que o usuário se conecte a um medidor portátil para
aplicações como coleta de dados, conformidade de garantia de qualidade, auditoria de processos e
instalações ou reparos para solução de problemas.

Controladores de Temperatura para
Montagem 1/16 DIN
Série CN740
1 ANO
DE GARANTIA

lDisplay Duplo de LED com 4 Dígitos
lAutoajuste
lComunicação RS485l
lSoftware gratuito
lFunções de alarme
lEntradas para termopar/RTD
lStatus de saída

CN743

Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/cn740_series

Os controladores de temperatura da
série CN740 oferecem a medição e controle da temperatura
com montagem tamanho 1/16 DIN
A série CN740 foi projetada para atuar no controle direto
ou reverso (resfriamento ou aquecimento) Ele pode ser
programado para funções simples, como liga/desliga, ou para
funções de controle PID, mais complexas. .
Com ajuste manual ou automático. Opções de saída de controle:
relé, pulso cc ou saída de corrente. A série CN740 tem entradas
para uma gama de termopares e RTD. display de LED exibe
simultaneamente os valores da medida e de controle. Também são
indicadas no painel, o autoajuste, as unidades de engenharia (°F
ou °C) e o status do alarme. Duas saídas de alarme estão incluídas
na unidade com 12 funções pré-programadas.

Nº do modelo
Descrição
CN743
Saída de relé, com comunicação RS485*
CN742
Saída de pulso cc, com comunicação RS485*
CN745
Saída de 4 a 20 mA, com comunicação RS485*
* Download gratuito de software CN7-A, disponível em:
br.omega.com/cn740_series
Vem completo com manual do operador.
Exemplo de pedido: CN743, controlador de saída
único, relé mecânico, comunicação RS485.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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P r od u t o s e m De s taq ue
Termômetro/Registrador de Dados Portátil de 4 e 12 Canais
Registrador de Dados em Tempo Real com Cartão SD
RDXL12SD

RDXL4SD
1 ANO
DE GARANTIA

lSinais de Entrada: Termopar K, J, T, E, R/S, e
RTD Pt100 de Medição de Ω
lExibe Todos os Canais de Entrada
Simultaneamente
lRetenção de Dados, Registro de Leitura
de máx./mín.
lInterface do Computador RS232/USB
lCartão SD de 2GB incluído

Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/rdxl-sd_
series

Os modelos portáteis RDXL4SD e RDXL12SD são
registradores de dados/termômetros portáteis que
possuem display com fundo iluminado e funções de
análise integradas. As unidades são equipadas com
um registrador de dados em tempo real com cartão de
memória SD, relógio e calendário integrado, gravador de
dados em tempo real e tempo de amostragem definido de
1 a 3.600 segundos.
Nº do modelo
RDXL4SD
RDXL12SD

RDXL4SD
RDXL12SD

Descrição
Termômetro digital Tipo K de 4 canais com cartão SD de 2 GB SD
Termômetro digital de 12 canais com cartão SD de 2GB

É fornecido completo com sonda de termopares Tipo K com fio revestido, baterias, cartão de memória SD de 2GB,
estojo PARA transporte e manual do operador (para detalhes, acesse o site).

Termômetro Digital para Termopar Tipo K
Modelos com Uma ou Duas Entradas
HH11B
HH12B

1 ANO
DE GARANTIA

Padrão
Sem Pontos

lAlta exatidão de leitura básica de 0,1%
lTemperatura Comutável entre °C/°F
lResolução de 0,1 ou 1°
lFunções Mín./Máx./AVG (Média)/REL (Liberar) e Hold
(Retenção)
lAjuste de Offset do Painel Frontal
lIndicador LED para Conexão Aberta do Termopar
lCertificado de Calibração Rastreável pelo NIST (Sem Pontos)
Os termômetros portáteis HH11B e HH12B possuem entradas de
termopar Tipo K e estão disponíveis tanto em modelos com uma
ou duas entradas. O HH11B é um modelo com uma entrada que
possui resolução de intervalo automático de 0,1 ou 1°. O HH12B é
um medidor com duas entradas que permite ao usuário exibir leituras
T1, T2 ou ∆t (T1-T2) com resolução de 0,1 ou 1°. Ambos os modelos
são comutáveis entre °C e °F e apresentam ajuste de offset do painel
frontal e funções de retenção máxima par leitura/display.
Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/hh11b
HH11B com uma entrada
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HH12B com duas entradas

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874
ou compre pela Internet no site br.omega.com

P r od u t o s e m De s taq ue
Transdutores de Pressão de Alto Desempenho
Construção em Aço Inox e Tecnologia de Silício
0-1 a 0-10.000 psi
0-0,07 a 0-690 bar
100 mV, 0 a 5 V,
e saídas de 4 a 20 mA

Estilo
mini DIN.

PX319-100GV

PX309-100GV

Série PX309

RoHS

Estilo de
cabo.

Padrão
Sem Pontos

lIntervalos de Baixa Pressão de 1, 2 e 5 psi
lEstrutura Inteiramente em Aço Inoxidável
lPressão Manométrica ou Absoluta
lDesign em Estado Sólido Reforçado
lAlta Estabilidade, Baixo Desvio
lExatidão Estática de 0,25%
lClasse de Proteção IP65

Estilo
gira e trava.

Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/px309
PX329-100GV

Transdutores de Deslocamento de Curso Longo com
Saída de 5 Vcc
Série LD620
Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/ld620

lLinearidade menor que 0,2%
lComprimentos de Deslocamento de
5 a 300 mm
lCorpo Reforçado de Aço Inoxidável com
19 mm de Diâmetro
lTransportadores Rígidos em Aço Inoxidável
lNúcleo Guiado com Mola Removível
lClassificação Ambiental IP67
lGrande Folga entre Núcleo e Corpo

LD-UJOINT-KIT
mostrado em escala
menor que a real.

LD620-25 mostrado em
escala menor que a real.

Os transdutores de deslocamento de saída CC LD620 apresentam melhoria na selagem IP67, além de novas guias de polímero
com transportadores rígidos. Esses transdutores são exatos e confiáveis, principalmente em condições úmidas e corrosivas.
As opções de saída são ±5 Vcc (LD620) ou de 0 a 10 Vcc (LD621).
Uma grande folga entre núcleo e corpo é mantida por todo o intervalo. Isso torna a sua instalação mais fácil
e ajuda a evitar desalinhamentos.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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P r od u t o s e m De s taq ue
Registrador de Dados de Temperatura, Umidade e
Ponto de Orvalho com Tela LCD
Para mais detalhes,
OM-EL-USB-2-LCD
acesse br.omega.com/
om-el-usb-2-lcd

1 ANO
DE GARANTIA

É fornecido com software de
controle Windows.

lIntervalo de Medição de 0 a 100% UR
lIntervalo de Medição de Temperatura
de -35 a 80°C (-31 a 176°F)
lIndicação de Ponto de Orvalho Através
de Software de Controle WindowsTM
lInterface USB para Configuração e Download de Dados
lLimiares de Alarme Programáveis Pelo Usuário
para Temperatura e %UR
lIndicação de Status Através de LEDs Vermelho e Verde
lLCD de Alto Contraste, com Função de Exibição de
Temperatura e Umidade de 21⁄2 Dígitos
lInício 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.

Medidores de pH, Condutividade e Temperatura
Microprocessador OMEGAETTE TM
Série PHH-7000

1 ANO
DE GARANTIA

Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/phh-7000

lBaseado em Microprocessador para uma Medição Rápida e
Exata
lÂngulo Especial de Visualização
lCompartimento à Prova d’Água com Classificação IP67
lLCD Amplo — Exibe pH, Condutividade e
Temperatura
lCalibração Efetuada por Teclado
lCompensação Automática de Temperatura
lMultifuncional, inclui Retenção de Dados e Indicador Máx/
Mín
lIndicador de Bateria Fraca
lDesligamento Automático após 10 Minutos de Inatividade
Nº do modelo
PHH-7011
CDH-7021
PHH-7200

Descrição
Testador de pH de Bolso
Testador Portátil de Condutividade
Testador de pH e Condutividade

É fornecido completo com soluções de calibração, 4 pilhas “AAA”, cordão,
estojo rígido para transporte e manual do operador.
Exemplo de Pedido: PHH-7200, testador de pH e condutividade.
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874
ou compre pela Internet no site br.omega.com

PHH-7011

P r od u t o s e m De s taq ue
Sensor / Transmissor de Temperatura
Infravermelho em Miniatura
OS136

RoHS
OS136

(INCH)
(INCH)

l2 faixas de temperatura disponíveis: OS136-1: -18
a 202°C (0 a 400°F) OS136-2: 149 a 538°C (300 a
1000°F)
lCombinação de sensor e transmissor
lConstruído em uma carcaça de aço inoxidável
de 19 mm (3⁄4”) de diâmetro por 89 mm (3,5”) de
comprimento
lCampo de visão ótico: 6:1
lEmissividade fixa de 0,95
lCarcaça com classificação NEMA 4 (IP66)
lDisponível com saídas analógicas de 4-20 mA, 0-5
Vcc, 0-10 Vcc, 10 mV/° ou termopar tipo K

Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/os136.html

Sondas de Junção de Transição Reforçadas

Série TJ36
lBainha de Aço Inoxidável 304, 310, 316 e 321
Inconel ou Super OMEGACLADTM
lDiâmetros de 1⁄16 a 1⁄4"
lFio-guia com 40” e Trançado e Revestido em PFA
20 AWG para Sondas de 3⁄16 e 1⁄4" OD e
24 AWG para Sondas de 1/16 e 1/8” OD

Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/tj36-icin

As resistentes sondas OMEGATM com junta de transição
oferecem um terminal conveniente para o fio condutor
revestido em PFA. A junção de transição tem 41 mm
(1,63") de comprimento, com uma mola de 25 mm (1")
para alívio de tensão mecânica. O diâmetro da junta
é de¼" para as sondas com1⁄16 e 1⁄8" de diâmetro e 3⁄8"
para as sondas com3⁄16 e ¼" de diâmetro.
38 mm
(1,50")

27 mm
(1,06")

Mostrado em escala real.

MODELOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS!
Nº do modelo
TJ36-CASS-18U-6
TJ36-CASS-18U-12
TJ36-ICIN-116G-12

Descrição
Termopar Tipo K com 1⁄8 de diâmetro, 6" de comprimento, não aterrado
Termopar Tipo K, 1⁄8 de diâmetro, 12" de comprimento, não aterrado
Termopar Tipo J, 1⁄16 de diâmetro, 12" de comprimento, aterrado

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Pr odu t o s e m D e s ta q ue
Manômetro Industrial de Aço Inoxidável

Série PGM

Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/pgm_series.html

lEscalas duplas em psi e bar
lDiâmetros de 63 mm (2½") e 100 mm (4")

PGM-63B

lEncaixes de montagem na parte traseira ou inferior
lFabricado Inteiramente em Aço Inoxidável
lPode ser preenchido com líquido em campo
lProteção NEMA 4 (IP65)
lResistente
lAlto Desempenho

PGM-100L-100PSI/7BAR, com
encaixe de montagem na parte
inferior, mostrado em escala
menor que a real.

Célula de Carga Industrial em Miniatura para
Compressão
Compressão
0-25 lb a 0-50.000 lb
0-100 N a 0-200.000 N

LCGD-100

Série LCGD/LCMGD
Padrão
Sem Pontos

Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/lcgd

LCGD-2K

lCalibração Rastreável pelo NIST
em 5 Pontos Incluída
lAço Inoxidável
lAlta Exatidão
lPerfil Baixo
As células de carga em miniatura de perfil
baixo da série LCGD/LCMGD são células
de carga de compressão com excelente
estabilidade a longo prazo. Construídas todas
em aço inoxidável, garantem confiabilidade em
ambientes industriais agressivos. Estas células
são projetadas para serem montadas sobre
uma superfície plana e seu projeto básico prevê
um botão de carga.
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LCMGD-100N

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874
ou compre pela Internet no site br.omega.com

LCMGD-2KN

Vendas e serviços
Presença
internacionais
Inernacional

A OMEGA™ possui escritórios locais
espalhados pelo mundo. Atendemos o crescente
mercado global com as operações listadas abaixo:

Brasil
Av. Alexander Grahan Bell, 200
Bloco A - Módulo 2A - Techno Park
CEP 13069-310 - Campinas/SP
(19) 2138.6300
Discagem gratuita: 0800.773.2874
e-mail: vendas@br.omega.com
br.omega.com
México
Discagem gratuita: 1-800-890-5495
Tel.: +52 (81) 8335 5372
e-mail: ventas@mx.omega.com
mx.omega.com
Chile
e-mail: ventas@cl.omega.com
cl.omega.com
América Latina
e-mail: info@omega.com
Estados Unidos
Discagem gratuita: 1-800-826-6342
e-mail: info@omega.com
www.omega.com

Superando suas expectativas

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

Processo de Compras Simples
Telefone

0800.773.2874

Assistência de
Vendas Imediata

br.omega.com

Entrega Eficiente

Canadá
e-mail: generalinfo@omega.ca
www.omega.ca
China
e-mail: info@cn.omega.com
cn.omega.com
República Checa
e-mail: info@jakar.cz
www.omegaeng.cz
Alemanha/Áustria
e-mail: info@omega.de
www.omega.de
Japão
e-mail: info@jp.omega.com
jp.omega.com
Coréia
e-mail: esales@kr.omega.com
kr.omega.com
Cingapura
e-mail: info@sea.omega.com
sea.omega.com
Indonésia
e-mail: info@sea.omega.com
sea.omega.com
Malásia
e-mail: info@sea.omega.com
sea.omega.com

Preços

Filipinas
e-mail: info@sea.omega.com
sea.omega.com
Taiwan
e-mail:
e-mail:info@sea.omega.com
info@sea.omega.com
sea.omega.com
sea.omega.com
Tailândia
e-mail: info@sea.omega.com
e-mail: info@jp.omega.com
sea.omega.com

jp.omega.com

© DIREITOS AUTORAIS 2015, OMEGA ENGINEERING, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
©COPYRIGHT 2014, OMEGA ENGINEERING, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Para
uma lista
de acesse o
Para obter uma lista detalhada de
escritórios
emdetalhada
todo o mundo,
localidades ao redor do mundo,
website br.omega.com/worldwide.
acesse br.omega.com/worldwide

Data Acquisition Systems

TM

OMEGA Engineering Brasil Av.
Alexander Grahan Bell, 200
Bloco A - Módulo 2A
Techno Park - Campinas/SP
CEP 13069-310
CNPJ: 43.948.215/0005-75
IE: 795.421.751.114

AVISO DE
DIREITOS DE
PROPRIEDADE
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Medidores Magnéticos Flangeados
Para mais detalhes, acesse
br.omega.com/FMG-2000

Série FMG-2000
1 ANO
DE GARANTIA

NSF
®

l Fácil Instalação
l Necessidade mínima de trecho reto
l Lacre com indicação de violação
l Garantia de 1 Ano
l Opção de display de taxa e totalização
integral ou remoto
l Touch Screen
l Grau de Proteção IP68
l P200:1 Turndown

Essa série oferece fácil instalação, necessidade
mínima de trecho reto, opção de display de taxa
e totalização integral ou remoto e ótimo custo/
benefício. Os medidores da série FMG-2000
incorporam lacre com indicação de violação,
programação via tela sensível ao toque e
aprovação NSF-61.
São ideais para aplicação em distribuição de
água industrial e municipal, tratamento de
esgoto e estações de bombas.

Visão superior

Para Vendas e Atendimento, Telefone para:

P ro dutos e m
Destaq
ue
To order, call 1-800-327-4333 or shop online at omega.com
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0800.773.2874
Para Comprar Online Acesse

br.omega.com

e-mail: vendas@br.omega.com

