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Acessórios

* Permite a compensação da junção fria remota para termopares ao invés de utilizar o sensor 
interno padrão.

Calibrador multifuncional compacto 
CA71

U  Fonte de dados e 
medição simultâneas

U  Tensão, pulso, corrente, 
resistência, termopar, 
detector da temperatura 
de resistência, sinais de 
frequência

U  Funções de etapa 
automática, varredura 
e memória

O calibrador CA71 é um calibrador 
multifuncional pequeno e leve que 
pode, ao mesmo tempo, fornecer 
e medir tensão, corrente, resistência, 
termopar, detectar a temperatura 
de resistência, sinais de frequência 
e de pulso.
O calibrador incorpora interruptores 
rotativos para facilitar o manuseio. 
Basta abrir o estojo de transporte 
e conectar os cabos e você está 
pronto para realizar as medições.
É fornecida uma grande variedade 
de funções, incluindo fonte (a saída 
pode ser ajustada em etapas): 
energia; transmissor; dividida (n/M, 
eliminando a necessidade de calcular 
a porcentagem de saída); etapa 
automática (as mudanças podem 
ser alimentadas a cada 10% ou 
25%); comunicação on-line (RS232); 
varredura (saída de mudanças 
lineares durante 16 ou 32 segundos); 
memória (50 conjuntos) e função de 
monitoramento da temperatura.

Especificações
Unidade geradora de sinal de parâmetro  
Tempo de resposta: Aproximadamente 1 
segundo
Unidade geradora de sinal
Limitador de tensão: aproximadamente 32V
Unidade geradora de sinal  
Limitador de corrente: aproximadamente 
25 mA
Função de saída dividida (n/m): 
Saída = ajustar x (n/m)  
onde n = 0 até m; m = 1 até 19; n x m
Função de saída da etapa automática:  
o valor de n é ajustado automaticamente 
quando a função de seleção n/m é 
selecionada (aproximadamente 2,5 ou 5 
segundos/etapa)
Função de varredura:  Tempo de varredura 
(aproximadamente 16 ou 32 segundos)
Função de memória: 50 conjuntos de 
valores (valores gerados e medidos)
Entrada máxima da unidade de medição:  
 Tensão do terminal: 300 Vac  
 Corrente do terminal: 120 mA DC

Corrente de entrada: Fusíveis: 125 
mA/250V
Unidade de medição da tensão aterrada: 
Máximo 300 Vac
Taxa de atualização do display de 
medição:  
Aproximadamente 1 segundo
Interface serial:  
Habilitado via cabo CA71-RS
Display: LCD segmentado 
(aproximadamente 76 x 48 mm)
Luz de fundo: Luz de fundo LED, 
desligamento automático
Fonte de alimentação: 4 pilhas alcalinas 
“AA” (incluso)
Duração da bateria: Aproximadamente 20 
horas de medição e saída de tensão (12 
horas para corrente)
Energia consumida: Aproximadamente 7 
VA (utilizando o adaptador 120 Vac)
Função de desligamento automático: 
Aproximadamente 10 minutos (pode ser 
desativada)

Normas aplicáveis:  
IEC61010-1, IEC61010-2-31;  
EN61326-1: 1997 + A1: 1998; EN55011: 
1998, classe B, grupo 1
Resistência de isolamento:  
500 Vdc, 50 MΩ ou maior
Tensão suportável:  
3,7 kVac, por 1 minuto
Temperatura e umidade operacional 
Faixas: 0 até 50°C, 20 até 80% de 
umidade relativa (sem condensação)
Temperatura e umidade de 
armazenamento Faixas: -20 até 50°C, 
90% de umidade relativa ou menos (sem 
condensação)
Dimensões externas:  
Aproximadamente 190 L x 120 A x 55 mm 
D (7,5 x 4,7 x 2,2")
Peso: Aproximadamente 730 g (1,6 lb) 
(incluindo as baterias)
† Consulte a lista de pedidos para informações 
de pedidos de calibração NIST.

 Nº do modelo Descrição
 CA71-PS Adaptador 120 Vac
 CA71-PS230 Adaptador 230 Vac
 CA71-FUSE Fusível, entrada, pacote com 1
 CA71-RS Cabo do RS232
 CA71-RJC RJC externa*

CA71

  Para fazer seu pedido
 Nº do modelo Descrição
 CA71 Calibrador
 CA71-NIST† Calibrador com certificado de calibração do NIST
Vem completo com cabos de chumbo para gerar sinais (1 vermelho, 2 pretos), cabos de chumbo 
de medição (1 vermelho, 1 preto), estojo de transporte, adaptador de energia, manual de utilização, 
fusível: A1501EF (para proteger a entrada da corrente do terminal) e 4 pilhas alcalinas “AA”.
Exemplo de pedido: CA71, calibrador, adaptador fornecido. 
OCW-2, OMEGACARESM estende a garantia padrão de 3 anos para um total de 5 anos.

DE 3 ANOS
GARANTIA

Opcional†


