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Série CSi32

A série CSi32 é a mais nova na 
linha da Omega de controladores 
de bancada. Eles apresentam um 
controlador de painel digital 1⁄32 
DIN tamanho (96 x 48 mm) em 
um invólucro metálico rígido de 
bancada. O controlador utilizado 
é o premiado e patenteado Omega 
iSeries, com mudança de cores 
em exposição. O medidor iSeries 
exibe como característica o único 
mostrador de LED que pode 
ser programado para mudar de 
cor entre o verde, âmbar e 
vermelho em qualquer ponto de 
ajuste ou alarme. Outras opções 
incluem, comunicação serial. 
Estes controladores podem ser 
configurados de fábrica para 
um dos 10 tipos comuns de 
termopares, vários tipos de 
RTD ou processo (CC) de 
tensão e corrente. Eles são 
ideais para uso em laboratório 
e aplicações que requerem 
controle de processo e 

Controlador de bancada 
CSi32 série lhm com 
manta de aquecimento, 
(frasco não incluído) 
e KmTXl-125G-12 
de sonda termopar, 
visite br.omega.com/
kmtxl_nmtxl para mais 
detalhes.

U		Invólucro metálico rígido 
de bancada

U		display de 4 dígitos, 
resolução de 1 ou 0,1 °

U		Construído em torno da 
patenteada e premiada 
iSeries de controladores 
omeGa

U	GaranTIa de 5 anoS
U		Simples de configurar  

e usar
U		autoajuste completo 

com controle de PId 
Quente-Frio

U		rampa única e 
capacidade de patamar

U		alta precisão: ± 0,5°C 
(±0,9°F), 0,03%

U		modelos com termopar 
dedicado, rTd, processo 
de tensão ou corrente de 
entrada

U		duas saídas padrão de 5 
amp 120 vca reS

U		a segunda saída pode 
ser usada para controle 
ou como um alarme

U		Comunicação de série 
opcional 

U		Serial para cabo USb 
incluído

temperatura. Recipientes pré-
preparados de entrada e saída na 
parte traseira permitem  conexões 
fáceis e rápidas para ativação, 
entrada, potência de saída e 
comunicações digitais. 
Os iSeries são controladores de 
PID completo com Autoajuste e 
também podem ser programados 
para ligar/desligar o controle via 
painel frontal ou através do uso 

de um PC e o software 
de configuração livre. 
O software de configuração 
do iSeries é projetado 
para fazer a interface 
com  qualquer um dos 
controladores de iSeries 
e os controladores de 
bancada série CSi32 
com hardware de 
comunicação opcional.

CSi32 é mostrado em 
tamanho real.

®

DE 5 ANOS
GARANTIA
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Saídas fundidas

Comunicações 
rJ12, rS232 ou 

rS485

Saídas duplas 5a @ 120 vCa reS

o patenteado UPJ-K-F Uni-
conector aceita qualquer 

conector macho miniatura  
ou padrão

vista traseira do modelo CSi32

energia

entrada rTd (ITS 68): 100/500/1000 
Sensor pt; 2, 3 ou 4 fios; 0,00385 ou 
curva 0,00392
Tensão de entrada: 0 a 100 mV, 0-1 
VCC, 0 a 10 VCC
Impedância de entrada: 10 MΩ para 
100 mV, 1 MΩ para 10 ou 10 Vcc
Corrente de entrada: 0 a 20 mA  
(carga de 5 Ω)
Configuração: Terminação Única
Polaridade: Unipolar
resposta de passo: 0,7 s para 99,9%
Seleção decimal: Nenhum ou 0,1 para 
temperatura; Nenhum, 0,1, 0,01 ou 
0,001 para processar
Saída de controle: 5 Dual A RES 
(interno)
ajuste do Ponto de Controle:  
contagem de 1999 para 9999
ajuste do span:  
contagem de 0,001 a 9999
ajuste de offset: -1999 para 9999
modalidades de controle: PID 
autoajustável, LIGA/DESLIGA,  
Direto/Inverso

especificações
Precisão: Consulte a tabela na  
próxima página
resolução: 1°/0,1°; processos de 10 μV
estabilidade da Temperatura: 
 rTd: 0,04 °C/°C
Termopar: 25°C (77°F); compensação 
de junção fria de 0,05°C/°C
Processos: 50 ppm/°C
nmrr: 60 dB
Cmrr: 120 dB
Conversão a/d: Dupla inclinação
Taxa de leitura: 3 amostras por segundo
Filtro digital: Programável
display: LED de 4 dígitos com 9 
segmentos, 10,2 mm (0,40"); i32, i16, i16D, 
i8DV 21 mm (0,83"); i8 10,2 mm (0,40") e 
21 mm (0,83"); i8DH cores vermelho, 
verde e âmbar programáveis para a 
variável de processo, ponto de ajuste e 
unidades de temperatura
Tipos de entrada: Termopar, RTD, 
tensão analógica, corrente analógica
Termopar de resistência de Chumbo: 
100 Ω Máx
Tipos de termopar (ITS 90: J, K, T, E, 
R, S, b, C, N, L (J DIN)

display de 9 segmentos

O iSeries exibe como característica 
única caracteres de 9 segmentos, 
melhorando bastante as representações 
alfanuméricas. os caracteres de 7 
segmentos encontrados na maioria dos 
dispositivos, 
são adequadas 
para a 
apresentação 
de números, 
mas não letras. 
Melhor leitura 
de palavras de 
caracteres de 
9 segmentos 
da iSeries, o que torna a operação 
e programação mais fáceis.

®

VERMELHOVERMELHO
ÂMBARÂMBAR
VERDEVERDE

Telas de  
Cores  
Totalmente 
Programáveis

Patenteado

dimensões: mm (polegadas)

®

Controladores de bancada  
em miniatura

visão frontal do modelo CSi32

125 (4,9)
Profundidade 

155 (6,1)

64 
(2,5)

em qualquer 
ponto de 

ajuste

Os modelos OMEGA® i/8, i/16 e 
i/32 são a primeira série completa 
de 1⁄8, 1⁄16 e 1⁄32 DIN de dispositivos 
de controle de processos que 
exibem displays de cor totalmente 
programáveis. O display pode  
ser programado  
para mudar de  
cor em qualquer  
ponto de  
controle ou  
alarme.

Display de 9 segmentos

Display de 7 segmentos

Display de 9 segmentos

Display de 7 segmentos
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Vem completo com manual do operador, software de configuração, cabo 120 Vac e conector de entrada.
Exemplos de pedido: CSi32K-C24, controlador de bancada, tipo K entrada e opção de comunicação RS232/485.
Modelos com opções de comunicações incluem um cabo RS232 para ligação a um PC e RS232 para cabo conversor USB.

 Para fazer seu pedido
 nº do modelo descrição
 CSi32(*)  Controlador de bancada

  Tipo de entrada Intervalo Precisão
  V Tensão do Processo 0 a 100 mV, 0-1 V, 0 a 10 VCC 0,03% 
  MA Processo atual 0 a 20 mA 0,03% 
  Ferro-Constantan -210 a 760°C/-346 a 1400°F 0,4°C/0,7°F
  CHROMEGA®-ALOMEGA® -270 a -160°C/-160 a 1372°C 1,0°C/0,4°C 
   -454 a -256°F/-256 a 2502°F 1,8°F/0,7°F
  Cobre-Constantan -270 a -190°C/-190 a 400°C 1,0°C/0,4°C 
   -454 a -310°F/-310 a 752°F  1,8°F/0,7°F 
  CHROMEGA®-Constantan -270 a -220°C/-220 a 1000°C 1,0°C/0,4°C 
   -454 a -364°F/-364 a 1832°F 1,8°F/0,7°F
  Pt/13%Rh-Pt -50 a 40°C/40 a 1768°C 1,0°C/0,5°C 
   -58 a 104°F/104 a 3214°F 1,8°F/0,9°F
  Pt/10%Rh-Pt -50 a 100°C/100 a 1768°C 1,0°C/0,5°C 
   -58 a 212°F/212 a 3214°F 1,8°F/0,9°F 
  30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 100 a 640°C/640 a 1820°C 1,0°C/0,5°C 
   212 a 1184°F/1184 a 3308°F 1,8°F/0,9°F 
  5%Re-W/26%Re-W 0 a 2320°C/32 a 4208°F 0,4°C/0,7°F
  Nicrosil-Nisil -250 a -100°C/-100 a 1300°C 1,0°C/0,4°C 
   -418 a -148°F/-148 a 2372°F 1,8°F/0,7°F 
 L J DIN -200 a 900°C/-328 a 1652°F 0,4°C/0,7°F 
  Pt, 0,00385, 100 Ω de 500 Ω de 1000 Ω -200 a 900°C/-328 a 1652°F 0,4°C/0,7°F
  Pt, 0,00392, 100 Ω de 500 Ω de 1000 Ω -200 a 850°C/-328 a 1562°F 0,4°C/0,7°F 

opções

 Sufixo descrição
 -C24 RS232 isolado e RS485/422 a 19,2 Kb*1

  rTd, ma ou mv: cinco posição  
de bornes 

Intervalo de ambiente de operação: 
0 a 50°C (32 a 130°F)
material da caixa da bancada: 
alumínio
Conexão de alimentação: cabo padrão 
de alimentação de 3 pinos (fornecido)

* Inserir código de entrada: J, K, T, E, R, S, N, IDT, V ou MA de entrada e intervalo de tabela acima.

modos de alarme: Absoluto ou desvio; 
alto, baixo, alto/baixo e banda
Conexão de entrada:
  Termopar: aceita ambos em 

miniatura e conectores de termopar 
padrão masculino

Nota: Um conector masculino tamanho 
miniatura e padrão é incluído com cada 
controlador de bancada

®

Conexões de saída: Duas saídas  
padrão de 120 Vca
Peso: 0,9 kg (2 lb)
Comunicação opcional
rS232/rS485/2K: Selecionável no menu; 
tanto o protocolo ASCII quanto o MODbuS 
são selecionáveis no menu; programável 
de 300 a 19,2 Kb; capacidade de 
configuração completa programável; 
programa para transmitir o display atual, 
estado de alarme, mín./máx., valores 
medidos reais de entrada e status
rS485: Endereçável de 0 a 199
Conexão: Conector RJ12 no painel traseiro
alimentação: 100-120 Vac, ± 10%  
50-60 Hz

 nº do modelo descrição
 om-Conv-USb Conversor USB para RS232 USB
 Cn7-485-USb-1 Comunicação USB no mini-nó para conversor RS485

acessórios


