
F-10

F

Sistema de 
Monitoramento de 
Temperatura rápido  
e fácil de usar
OMEGALABEL® é um monitor 
de temperatura autoadesivo, 
consistindo de um indicador 
sensível ao calor, colado sobre 
uma janela transparente 
resistente ao calor. O círculo 
do indicador muda sua cor 
para cinza claro ou preto, 
conforme classificação de 
temperatura indicada no 
cartão. A mudança de cor 
não é reversível e fornece um 
histórico de temperatura  
da superfície a ser monitorada. Para  
servir como um registro permanente, o OMEGALABEL® 
pode ser removido e constar de um relatório de inspeção.

Garantia de exatidão e confiabilidade
A exatidão do OMEGALABEL® é garantida para estar 
dentro de ±2%.

A série 21 OMEGALABEL® está convenientemente 
montada em folhas (21 por folha) para aplicação rápida 
no local, apenas destacando-as uma de cada vez.  
O adesivo adere facilmente a qualquer superfície 
limpa e seca.

  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo  Intervalo  Nº do Modelo Intervalo
 21-100 38°C (100°F) 21-220 104°C (220°F)
 21-110 43°C (110°F) 21-230 110°C (230°F)
 21-120 49°C (120°F) 21-240 116°C (240°F)
 21-130 54°C (130°F) 21-250 121°C (250°F)
 21-140 60°C (140°F) 21-260 127°C (260°F)
 21-150 66°C (150°F) 21-270 132°C (270°F)
 21-160 71°C (160°F) 21-280 138°C (280°F)
 21-170 77°C (170°F) 21-290 143°C (290°F)
 21-180 82°C (180°F) 21-300 149°C (300°F)
 21-190 88°C (190°F) 21-400 204°C (400°F)
 21-200 93°C (200°F) 21-500 260°C (500°F)
 21-210 99°C (210°F)

Etiquetas para Monitoramento 
de temperatura OMEGALABEL® 

Exemplo de pedido: 21-500, 1 pacote de etiquetas (10 folhas, 210 
etiquetas) com intervalo de temperatura de 260° C (500° F).
Notas: Etiquetas com faixas de temperatura diferentes podem ser 
combinadas para fins de desconto por quantidade.  
Dimensão do ponto: 4.8 mm (3⁄16") de diâmetro. 
Etiqueta individual: 12 mm (1⁄2") quadrados.  
Embalagem padrão: 10 folhas de uma temperatura por pacote.

 Pacotes Folhas Etiquetas
 1 Pacote 10  210

 3 Pacotes 30  630

 5 Pacotes 50  1050

 10 Pacotes 100  2100

 20 Pacotes 200  4200

 30 Pacotes 300  6300

 50 Pacotes 500  10500

Tabela de quantidades

Código de lote rastreável para 
registros de calibração de exatidão.

O ponto torna-se 
cinza ou preto, à 
temperatura nominal.

12 mm 
quadrados 
(1⁄2") tamanho 
real exibido.

Exibição aproximada do tamanho real.

Série 21

U  Ponto único de 
temperatura por etiqueta 

U  Tamanho compacto
U  Fácil de usar
U  Vendido em 

embalagens de 10  
(21 por folha) 


