Scanner Automático de Temperatura
com 10 Canais ¼ DIN
DP1001AM
1 ANO

DE

GARANTIA

U LCD Duplo com Ampla
Iluminação de Fundo
U Entradas para Termopares
J, K, T, E
U Alarmes de Travamento
para Limites Altos/Baixos
U Saída de Relé de 5A
U Varredura Automática
ou Manual
U Tempo de Varredura
Ajustável
U Interface RS232 (2 Fios)
U Software Gratuito
U Alimentação de 9 VCC
(Adaptador CA Incluído)
O scanner microprocessado de 10
canais DP1001AM aceita o mesmo
tipo de entrada de termopar para
cada entrada. Cada canal pode ser
manualmente ou automaticamente
digitalizado, sendo as zonas ativas
exibidas. O instrumento é programável
para as entradas de termopar tipo
J, K, T ou E, graus ºC ou ºF e com
taxa de varredura entre 2 a 60
segundos. Cada canal possui pontos
de ajuste para alarme individuais,
independentes e programáveis com
indicador de alarme. A memória e
pontos de ajuste são mantidos quando
o equipamento é desligado.
As comunicações RS232
(configuração de 2 fios, transmissão/
terra) podem monitorar até dez
canais, sendo o software incluído
com cada unidade. Um único relé
de travamento de saída tipo C é
fornecido para a ativação para uma
condição de alarme em qualquer
zona. O instrumento mostra a
condição de alarme para cada canal
no display frontal. Os alarmes
são de travamento e redefinidos
manualmente no painel frontal.
SM

Programa De
Garantia Estendida

O Programa de garantia estendida da
OMEGACARESM está disponível para
os modelos apresentados nesta página.
Consulte seu representante de vendas para
todos os detalhes quando fizer seu pedido.
A OMEGACARESM cobre peças, mão de obra
e embalagens retornáveis equivalentes.

O DP1001AM é exibido em seu tamanho real.

ESPECIFICAÇÕES
Intervalos de Temperatura dos
Termopares:
Tipo J: -50 a 1000°C (-58 a 1832°F)
Tipo K: -50 a 1370°C (-58 a 2498°F)
Tipo T: -120 a 400°C (-184 a 752°F)
Tipo E: -50 a 759°C (-58 a 1382°F)
Entrada: Termopar tipo J, K, T ou E
Saída: relé SPDT de 5A quando 250
VCA (resistivo)
RS232: Apenas para transmissão,
configuração de 2 fios, conexões de
transmissão e terra, apenas para
comunicação unidirecional
Tipo de alarme: Alto/Baixo, com
travamento, reinicialização manual
Requisitos de Alimentação: 9 VCC,
200 mA (adaptador 115 VCA incluído)
Consumo de Energia: 1,8 watts

Exatidão: ±0,15% de leitura, ±1ºC
(±1,8ºF)
Display: LCD, luz de fundo, FV e VD
e indicadores de status, 4 dígitos, FV
1,4 cm (0,56")
Resolução: 0,1 (< 1000), 1 (> 1000)
Backup de Memória: Memória
não volátil
Temperatura Ambiente Operacional:
0 a 50°C (32 a 122°F)
Temperatura de Armazenamento:
0 a 50°C (32 a 122°F)
Peso: 374 g (12 onças)
Dimensões: 89 alt. x 83 larg. x 95 mm
diâm. (3,50 x 3,27 x 3,75")
Recorte do Painel: 92 x 92 mm
(3,622 x 3,622")

Para fazer seu pedido

Modelo Nº
DP1001AM
Acessório
Modelo Nº
CNQUENCHARC

Descrição
Scanner automático de temperatura com 10 canais
Descrição
Snubber RC de supressão de ruído (2 condutores), 110 a 230 VCA

É integralmente fornecido com o software, adaptador CA e o manual de utilização.
Exemplo de encomenda: Scanner automático de temperatura com 10 canais DP1001AM
Para o OCW-3, A OMEGACARESM estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.
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