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CL310

U  Maior exatidão da classe a 0,015% da leitura
U  Mede e simula Termopares (13 tipos), RTDs  

(13 tipos), Ω, corrente, tensão, frequência  
e pressão; Séries de pulso de origem

U  Porta de comunicação de módulo de 
pressão compatível com módulos de 
pressão Omega®

U  Entrada direta de coeficientes 
personalizados de RTD (R0, A, B, C)

U  Todos os modos simulados podem ser 
programados com pontos de ajuste 
dedicados para acelerar os teste de 
calibração e linearidade. 

U  Armazena até 21 pontos de dados por 
instrumento e até 50 instrumentos na 
memória não volátil

U Testa critérios de aprovação/reprovação
U Captura dados coletados e abandonados
U Software incluso
U Capa protetora de borracha

O calibrador multifuncional CL310 fornece um conjunto 
de recursos inigualável em calibradores portáteis de 
alta exatidão. O CL310 fornece funções e exatidão 
associados com instalação fixa, instrumentos de 
laboratório e possui tudo o que as tarefas de calibração 
necessitam. O que torna este calibrador versátil uma 
boa opção é a capacidade de documentar facilmente 
qualquer calibração na sua totalidade enquanto 
executa o trabalho normal. Software incluso Algumas 
funções exigem compatibilidade com o Microsoft 
Excel. O CL310 também pode medir e ser a fonte 
de termopares, RTDs, corrente, tensão, frequência, 
além de poder ser fonte de séries de pulsos. Ele tem 
uma porta de comunicação para módulos de pressão 
e um circuito de indicação isolado em mA/V. Teclas 
de seta, entrada direta por teclado numérico e três 
botões acionados por software combinam-se com 
um grande display gráfico iluminado acionado por 
menu, fornecendo uma interface altamente intuitiva, 
porém potente. Uma resistência interna de 250 Ω 
para compatibilidade de Hart®; compatibilidade com 
transmissores inteligentes e PLCs, proteção total 
livre de fusíveis e uma porta de comunicação serial 
para controle que usa comandos ASCII são recursos 
adicionais que tornam o CL310 indispensável para 
tarefas de calibração. Funciona à pilha.

O CL310, mostrado com capa 
de borracha de proteção 
(incluída).

Calibrador Multifuncional para 
Documentação
Portátil, Alta Exatidão

Medição de pressão
Com um adaptador de módulo de pressão PCL-PMA, 
o CL310 funcionará com todos os módulos de pressão 
OMEGA® PCL-PM.(Para obter mais informações,  
veja as especificações do PCL1200, acessando 
omega.com/pcl1200)

Especificações (23 ±5°C salvo especificação contrária)
Tensão: 
 Fonte: 0,000 a 20,000 Vcc 
Leitura: 
 Isolada: 0,000 to 30,000 Vcc 
 Não isoladas: 0,000 a 20,000 Vcc
mV do Termopar: 
 Leitura/Fonte: -10,000 a 75,000 mV 
Corrente (mA): 
 Fonte: 0,000 a 24,000 mA 
Leitura: 
 Isolada: 0,000 a 24,000 mA 
 Não isoladas: 0,000 a 24,000 mA
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Frequência (1 a 20V de amplitude selecionável): 
 Fonte/leitura em CPM: 2,0 a 600,0 cpm  
 Fonte/leitura em Hz: 1,0 a 1000,0 Hz  
 Fonte/leitura em kHz: 1,0 a 10,00 kHz 
Pulso (Apenas fonte de 1 a 20V; amplitude selecionável):  
 Pulsos: 1 a 30.000; de 2 cpm a 10 kHz
Ohms: 
 Fonte: 5,0 a 4000,0 Ω 
 Leitura: 0,00 a 4000,0 Ω
Intervalo de leitura e fonte de termopar:
 Tipo J: -200,0 a 1200,0°C (-328 a 2192°F) 
 Tipo K: -200,0 a 1370,0°C (-328 a 2498°F) 
 Tipo T: -200,0 a 400,0°C (-328 a 752°F) 
 Tipo E: -200,0 a 950,0°C (-328 a 1742°F) 
 Tipo R: -20,0 a 1750,0°C (-4 a 3182°F) 
 Tipo S: -20,0 a 1750,0°C (-4 a 3182°F) 
 Tipo B: 600,0 a 1800,0°C (1112 a 3272°F) 
 Tipo C: 0 a 2316,0°C (32 a 4201°F) 
 Tipo XK: -200,0 a 800,0°C (-328 a 1472°F) 
 Tipo BP: 0 a 2500,0°C (32 a 4532°F) 
 Tipo L: -200,0 a 900,0°C (-328 a 1652°F) 
 Tipo U: -200,0 a 400,0°C (-328 a 752°F) 
 Tipo N: -200,0 a 1300,0°C (-328 a 2372°F)
Intervalo de leitura e fonte de RTD:
 Ni120 (672): -80,0 a 260,0°C (-112 a 500°F) 
 Pt100 (385): -200,0 a 800,0°C (-328 a 1472°F) 
 Pt100 (3926): -200,0 a 630,0°C (-328 a 1166°F) 
 Pt100 (3916): -200,0 a 630,0°C (-328 a 1166°F) 
 Pt200 (385): -200,0 a 630,0°C (-328 a 1166°F) 
 Pt500 (385): -200,0 a 630,0°C (-328 a 1166°F) 
 Pt1000 (385): -200,0 a 630,0°C (-328 a 1166°F) 
 Cu10: -100,0 a 260,0°C (-148 a 500°F) 
 YSI400: 15,00 a 50,00°C (59 a 122°F) 
 Cu50: -180,0 a 200,0°C (-292 a 392°F) 
 Cu100: -180,0 a 200,0°C (-292 a 392°F) 
 Pt385-10: -200,0 a 800,0°C (-328 a 1472°F) 
 Pt385-50: -200,0 a 800,0°C (-328 a 1472°F)
Exatidão
Tensão: ±0.015% da leitura, ± 2 mV
Termopar:  mV ±0.02% da leitura, ± 10 μV 
Erros de termopar (típicos a 100°C)  
(Em °C; Adicionar 0,2 por erro da compensação da junta fria)
 Tipo J: 0,2°C (0,4°F)  Tipo K: 0,3°C (0,5°F)  
 Tipo T: 0,2°C (0,4°F) Tipo B: 1,2°C (2,2°F) 
 Tipo S: 1,2°C (2,2°F)  Tipo XK: 0,2°C (0,4°F)  
 Tipo C: 0,6°C (1,6°F)  Tipo L: 0,2°C (0,4°F) 
 Tipo BP: 0,9°C (34°F)  Tipo N: 0,4°C (0,7°F)  
 Tipo U: 0,25°C (0,5°F)
Leitura/Fonte de RTD:
 Ni120 (672): 0,06°C (0,11°F) Pt100 (385): 0,13°C (0,23°F) 
 Pt100 (3926): 0,13°C (0,23°F) Pt100 (3916): 0,13°C (0,23°F) 
 Pt200 (385): 0,45°C (0,81°F) Pt500 (385): 0,21°C (0,38°F) 
 Pt1000 (385): 0,14°C (0,75°F) Cu10: 0,82°C (1,48°F) 
 YSI400: 0,05°C (0,09°F) Cu50: 0,20°C (0,36°F) 
 Cu100: 0,13°C (0,23°F) Pt385-10: 0,84°C (2,16°F) 
 Pt385-50: 0,21°C (0,38°F)
Leitura/Fonte:
  Corrente (mA): ±0,015% da leitura, ± 2 μA/±0.015% de 

leitura, ± 2 μA 
CPM: ±0,05% da leitura, ± 0,1 
Hz: ±0,05% da leitura, ± 0,1 Hz  
kHz: 1 a 10 kHz/±0,250% de leitura

Ohms (funciona com todos os transmissores  
pulsantes de até 5 ms):
  Intervalo de 5 a 400 Ω: % ±0,015 de leitura ±0,03 Ω/ 

±0,015% de leitura ±0,1 Ω 
 Tensão de 400 a 1.500 Ω: ±0.015% de leitura ±0.3 Ω 
Tensão de 1,500 a 4,000 Ω: ±0,015% de leitura ±0.3 Ω

 Nº do Modelo Descrição
 PCL-PMA Adaptador do módulo de pressão
 DPG4000-C32  Cabo RS232 com plugue miniatura 
 PCL422-TL  Cabos de teste encaixáveis  

de 1,2 m (48")
 CL20-KIT-2 Kit de cabo de teste de termopar
 PCL-ACA Adaptador/carregador AC de 120 Vca

  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 CL310   Calibrador Multifuncional de   
   Documentação

Vem completo com manual de instruções, cabos de prova, capa 
protetora de borracha, estojo de nylon, cabo USB, termopar tipo K, 
cabo tipo K, certificado de calibração NIST, CD de software  
e 4 pilhas alcalinas “AA”.
Exemplo de pedido: CL310, Calibrador multifuncional de alta 
exatidão e CL20-KIT-2, kit de cabos de prova de termopar
CL310, Calibrador multifuncional de alta exatidão e adaptador AC 
PLC-ACA. OCW-1, a OMEGACARESM estende a garantia padrão 
de 1 ano para um total de 2 anos.

Acessórios

Calibrador CL310, US$ 
2.695,00, completo 
com cabo USB e 4 

pilhas alcalinas “AA”, 
capa de borracha 

protetora, certificado 
de calibração NIST e 

CD de software.

PCL422-TL, cabos de teste.

Cabo 
DPG4000-C32 

RS232 vendido 
separadamente.

Cabo adaptador USB. 

Estojo de nylon.

Programa de
garantia estendida

SM O Programa de garantia estendida de 
OMEGACARESM está disponível para os 
modelos apresentados nesta página. Peça 
mais detalhes ao seu representante de vendas 
quando fizer o pedido. OMEGACARESM

 cobre 
peças, mão de obra e embalagens retornáveis 
equivalentes.

Ambiental
Temperatura de operação: -10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura de armazenamento:  -20 a 70°C (-4 a 158°F)
Estabilidade: ±0,005% de leitura/°C (exterior de 23°C ± 5 ° C)
Requisitos de energia: 6 Vcc
Pilhas: 4 Pilhas alcalinas “AA” (incluídas) ou opcionais recarregáveis
Mecânica
Dimensões: 220,9 A x 106,6 L x 58,4 mm P (8,7 x 4,2 x 2,3")
Peso: 863 g (30,5 oz)


