
Indicadores de Temperatura  
de Alta Exatidão
Modelos Simples e de Seis Canais

Série DP460

Modelos de entrada de temperatura
U Exatidão de 0,5°C (0,9°F)
U Entrada de termopar selecionável:  

J, K, T, E, R, S e B
U Entrada RTD: 0,00385 ou alfa 0,00392
U Auto-resolução de 0,1°/1°
U °F/°C Modelos de Entrada 
Comutável de Corrente e Tensão
U Corrente e Tensão selecionável
U 0,02% de Exatidão, Repetitividade de 1 Dígito
U Botão de escala Digital e offset
U Intervalo do display de -999 a 9999
U DP460-E tem uma fonte de alimentação  

de excitação do transmissor/transdutor 
Modelos de entrada de Sensor  
de Deformação/Tensão e célula de carga
U 0 a 5 mV/V e 0 a 50 mV selecionável
U Botão para Intervalo de Display Digital
U -999 to 9999 Display Range
U Fonte de alimentação de excitação  

incorporada de 10 Vcc
U Botão para Auto Tara
Opcional
U Entradas multicanal (para unidades sem  

fonte de alimentação de excitação)
U Relés de alarme único ou duplo de 5A

Sonda KTSS-14G-12,  
vendida separadamente.

Seleção de tipo de entrada 
rápida através de Interruptor 
Rotativo Interno

M-47

DE 2 ANOS
GARANTIA

Medidor de BaseDP460.

Medidor DP461 com alarme integral.

Medidor DP462 com multientradas.



A série DP460 é projetada para 
uma variedade de temperatura, 
corrente, tensão, calibre de sensor 
de deformação/tensão e aplicações 
de medições de célula de carga. 
Excelente exatidão e tamanho 
pequeno se combinam para torná-lo 
a escolha ideal para a maioria das 
aplicações industriais.
Os modelos de temperatura DP460-T 
e DP460-IDT apresentam uma única 
resolução automática de 0,1° ou 1° 
(a menos que o instrumento seja 
programado para exibir apenas  
em1° ). Selecione entre nove sensores 
de temperatura ou tipos de termopar, J, 
K, T, E, R, S e B ou 100 ohms; O RTD 
de platina, de 3 fios, é para 0,00385 
ou 0,00392. Por trás das lentes cada 
um destes nove termopares, pode ser 
selecionado através de um interruptor 
rotativo em miniatura. Nenhuma 
calibração é necessária para alternar 
entre os tipos de termopar. Outro 
comutador PID miniatura seleciona entre 
o display de °F ou °C. 
Os modelos de tensão DP460-V 
permitem a escolha entre mA ou 
tensão de entrada através de um 
interruptor facilmente acessível por 
trás das lentes frontais. O fundo de 
escala é de 0 a 20 mA ou 0 a 10 V. 
Estes ou qualquer subconjunto (por 
exemplo, de 4 a 20 mA, 1 a 5 V) podem 
ser utilizados. Dois botões simples, 
convenientemente localizados por trás 
da lente separáveis, são utilizados para 
definir o zero (Lo), a escala completa 
(Hi) e um ponto decimal. O indicador 
pode ser escalado dentro de seu amplo 
display de contagem de -999 a 9999.
Os modelos de calibre de deformação/
tensão mecânica DP460-S são 
compatíveis com os dois tipos  
(2 mV/V, 3 mV/V, 4 mV/V) de 
transdutores e de saída superior, 
medidores de deformação/tensão 
mecânica por semicondutor (10 mV/V, 
20 mV/V, 30 mV/V). Seu projeto 
de microprocessador e circuito 
relaciométrico de medição, garantem 
alta exatidão com repetibilidade superior. 
O dimensionamento e calibragem do 
DP460-S para exibir as unidades de 
engenharia resultantes da entrada 
de sensor de deformação/tensão são 
semelhantes nos modelos DP460-V. 
Não existem esforços e nem fórmulas 
complicadas para configurar as faixas 
de ganho do interruptor PID. Ele pode 
ser sensível para níveis tão baixos 
quanto contagens de 1 μV e pode ser 
escalado dentro de um seu amplo 
display de contagem de -999 a 9999. 

A opção de alarme fornece um  
único ponto de controle (ALM) ou 
ou dois (ALM2), que podem ser 
definidos para qualquer faixa escala 
de medição da série DP460 .  
O usuário ajusta digitalmente o ponto 
de controle, pressionando os dois 
botões localizados no painel frontal.  
A seleção de alarme (simples) Hi ou 
Lo ou (duplo) alarmes Hi e Lo, faz-
se ao mover um jumper localizado 
na placa opcional. Você pode exibir 
o ponto de controle, pressionando 
o botão de visualização no painel 
frontal. Uma luz no painel frontal 
acende vermelho para o alarme 
simples ou vermelho/amarelo (alarme 
duplo) quando o alarme é acionado.
A série DP462 tem a capacidade, 
em sua opção de entrada, de 
alternar entre até seis entradas 
de sensor do mesmo tipo. Um 
interruptor rotativo em miniatura, 
acessível a partir do painel frontal, 
permite alternar entre as entradas. 
O interruptor é um bloco liga/desliga 
rápido, localizado na parte traseira 
do instrumento. É fácil alterar um 
modelo básico de DP460 e  
adicionar a placa de multi-entrada 
(DP460-206) em campo.

A placa de adaptador do gabinete, 
facilita a montagem dos indicadores 
da série DP460 em gabinetes padrão 
de 483 mm (19"). Quatro versões 
estão disponíveis para a montagem 
dos os indicadores 1, 2, 3 ou 4.

DP460  
Medidor de base

DP461  
Medidor com alarme integral

DP462  
Medidor com multientradas

Todos os itens são mostrados em escala reduzida.Sonda KTSS-14G-12, vendida separadamente. 
Acesse omega.com/ktss_jtss_chb

Especificações comuns
Display: Quatro LEDs de 7 
segmentos vermelho / laranja de  
14,2 mm (0,56") de altura
Repetibilidade: Contagem ±1
Estabilidade na temperatura
 Zero: 1 μV/°C
 Extensão: 0,01% de leitura/°C 
Potência: 115/230 Vca selecionável 
(± 10%), 50 a 60 Hz, 400 Hz
Rejeição de ruído
  NMRR: 60 dB/50/60Hz (± 0.1 Hz)
  CMRR: 120 dB/50/60Hz  

(± 0,1 Hz com 250 não balanceado)
Proteção de Sobrecarga (ligado  
à terra): Entradas cruzadas, durante 
1 minuto T/C até 250 Vca/cc, V + a  
V - RTD até 62 Vca/cc, V + ou I
Intervalos de Ambiente
  De operação: 5 a 45°C  

(41 a 113°F)
  Armazenamento: -40 a 65°C  

(-40 a 149°F)
  Umidade: 80 a 90% UR, sem 

condensação
Graduação do contato do relé  
de alarme
5 A/120 VCA (carga não indutiva), 
forma C (SPDT)

  Resolução 1° Resolução 0,1°
 Tipo de Entrada Intervalo Exatidão*  Intervalo Exatidão*
 Ferro- -337 a 1403°F 0,03% -99,9 a 999,9°F 0,9°F 
 Constantan -205 a 762°C 0,03% -99,9 a 761,8°C 0,5°C
 CHROMEGTo®- -331 a 2510°F 0,03% -99,9 a 999,9°F 0,9°F 
 ALOMEGA® -202 a 1377°C 0,03% -99,9 a 999,9°C 0,5°C
 Cobre- -346 a 775°F 0,03% -99,9 a 754,6°F 0,9°F 
 Constantan -210 a 401°C 0,03% - 99,9 a 401,4°C 0,5°C
 CHROMEGA® -338 a 1835°F 0,03% -99,9 a 999,9°F 0,9°F 
 Constantan -205 a 1002°C 0,03% -99,9 a 999,9°C 0,5°C
 Pt-Pt13% Rh 32 a 3216°F 0,05% não disponível - 
 Pt-Pt10% Rh 0 a 1769°C 0,05%
 Pt30% Rh- 316 a 1829°C 0,05% não disponível - 
 Pt6% Rh- 601 a 3325°F 0,05%
 Pt100  -329 a 1563°F 0,03% -99,9 a 999,9°F 0,9°F 
 385 ou 392 -200 a 851°C 0,03% -99,9 a 850,8°C 0,5°C
 Processo 0 a 20 mA ou 0 a 10 VCC, Escalável -999 a 9999 0,02%†

  Deformação/ 
Tensão Mecânica 0 a 50 mV ou 0 a 500 mV, Escalável -999 a 9999 0,02%† 

* Exatidão é % na leitura + 1 dígito. † Para a deformação/tensão mecânica, baseie-se nas 
especificações de exatidão do DP460-S

Tipos e Faixas de Entrada
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  Para fazer seu pedido
 Model No.  Description
 DP460-(*) Medidor de base
 DP461-(*) Medidor com saída de relé de alarme simples
 DP461A-(*) Medidor com saída de relé de alarme duplo
 DP462-(*) Medidor com entradas de seis canais

É fornecido completo com manual de usuário e etiquetas auto-adesivas da unidade de engenharia 
para o painel frontal.
*Inserir “T” para termopar de entrada, “RTD” de RTD de entrada, “V” de tensão, “E” para tensão com 
excitação de 10 Vcc , “S” para entrada de Deformação/Tensão Mecânica com excitação de 10 Vcc
Nota: entradas E e S não estão disponíveis para os modelos DP462.
Placas de adaptador de gabinete estão disponíveis para montagem de 1 a 4 indicadores em um 
gabinete padrão de 483 mm (19").  
4 modelos: DP460-RKS1, DP460-RKS2, DP460-RKS3, DP460-RKS4.
O programa de garantia estendida OMEGACARESM está disponível para os modelos apresentados 
nesta página. A OMEGACARESM cobre peças, mão de obra e empréstimos de equivalentes. 
Pergunte a seu representante de vendas para obter mais detalhes quando fizer um pedido.
Exemplo de encomenda: DP462-T, base de medição com termopar de multi-canal de entrada.
As garantias para OCW-3 OMEGACARESM estendem-se por 2 anos, totalizando 5 anos.

 Nº do modelo Descrição
 DP460-ALM Placa de alarme de 5A
 DP460-ALM2  Placa de alarme  

de 5A duplo
 DP460-206*  placa de entrada  

de 6 canais
 DP460-403  placa de entrada  

de 3 canais
*DP460-206 não pode ser usado com 
modelos com entradas “-E” ou “-S”. 

Opções de Entrada e saída

DP460-S
Intervalo de escala do display:  
-999 para 9999
Exatidão: 
De 0 a 5 mV/v: sensibilidade ±0,02% 
da leitura, ± 1 contagem para 
sensibilidades ≤ 2 μV/ct; ±0,02% da 
leitura, ± 4 cts para sensibilidades  
≥ 2 μV/contagem 
De 0 a 50 mV/v: sensibilidade 
±0,02% da leitura, ± 1 ct para 
sensibilidades ≥ 20 V/ct; ±0,02% da 
leitura, ± 4 cts para sensibilidades  
≥ 20 μV/contagem.
Sensibilidade (mínimo 1 
exposição contagem):
0 a 5 mV/v: no máximo 1 μV/
contagem, contagem mínima  
1 exposição
0 a 5 mV/v: máximo 10 μV/contagem
Estabilidade com temperatura 
zero:1 μV/°C 

Embalagem: Plástico preto, uma 
peça, terminações a parafuso
Embalagem:  40 alt. x 90 larg. x  

13 mm diâm. 
(1,57 x 3,54 x 5,35")

Moldura: 48 x 96 mm (1,89 x 3,78")
Recorte do painel: 1⁄8 DIN, 45 x  
92 mm (1,77 x 3,62")
Peso: 454 g (1 lb)

DP460-T e DP460-R
Impedância de entrada:  
Termopar, RTD de 20MΩ, 16,9 kΩ
RTD: 16,9 kΩ + V + entrada - I 
entrada 
Erro do fio de chumbo RTD: Com 
corrente de excitação de 150 μA, 
40 mΩ/Ωde igual resistência 
em V + e Vleads e 1/Ω/kΩ não 
balanceado, nos cabos V + ou V-
Junção de referência do 
termopar: Interno, automático, 
0,03%°C/°C, 5 a 45°C (41 a 113°F)
Deteção de Pausa:  
Upscale = 50 nA
Taxa de atualização do ponto:  
2 por segundo nominal (leituras  
de 1°); 1 por segundo nominal 
(leituras de 0,01 °)
Opção de multientrada 
Exatidão: Adicionar ± 0,5 °C/± 1°F 
a exatidão do instrumento 

DP460-E e DP460-V 
Taxa de leitura: 2 por segundo 
nominal 
Impedância de entrada: 
Tensão: 1 MΩ, corrente: 5 Ω 
Excitação:  
 DP460-E: 10 VCC (± 5%)   
 incorporado, 30 mA 
 DP460-V: Sem alimentação
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 DP460-E é mostrado em escala reduzida

O prático botão de pressão de escala permite 
que o DP460-E exiba de -999 para 9999

Intervalo: 0,01%da leitura/°C
Taxa de leitura: 2 por segundo 
nominal
Impedância de entrada:  
Entradas ≥-1 MΩ  
Sentido de excitação: 1 MΩ
Técnica de medição:  
Dupla inclinação, relaciométrico, máx. 
diferencial de entrada
Excitação: 10 VCC (± 5%) incorporada, 
30 mA

DP460 é mostrado em tamanho real


