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Termômetro Registrador 
de Dados Portátil de 
Quatro Canais

L-1

e Variação Automática
e Interface USB com Software para Windows®

e Luz de Fundo de LED
e Função FIXAR LEITURA
e Entrada de 4 Canais, Termopar do Tipo K
e  Visor com 4 Canais, Resolução de 

0,1ºC/0,1ºF com Software para Windows®

e Função MÁX/MÍN/AVG
e  Desligamento Automático para Economia 

de Bateria
e  16.000 Registros de Dados em Cada Canal
e  Certificado de Calibração Rastreável 

Incluso (sem pontos)
O HH374 possui um conversor de sinal analógico para 
digital rápido e de alta resolução. As configurações das 
medições e os resultados são mostrados na tela de 
LCD equipada com luz de fundo. Os dados podem ser 
armazenados no medidor ou salvos diretamente em um 
computador através de uma interface. Os dados gravados 
podem ser processados mais detalhadamente em um 
computador. Com o software exclusivo, os parâmetros 
podem ser programados e os dados registrados/
recuperados diretamente através de um PC.

ESPECIFICAÇÕES
Intervalo de Medição: -200 a 1370°C (-328 a 2498°F)
Exatidão: -200 a 1370°C (-328 a 2498°F) ±0,1% da leitura + 
0,7°C (±0,1% da leitura + 1,4°F)
Proteção da Entrada: 60 Vcc ou 24 Vrms CA máximo
Tipo de Bateria: Bateria de 9V (incluída)
Condição Operacional: 0 a 50°C (32 a 122°F) (<80% UR)
Condição de Armazenamento: -20 a 60°C 
(-4 a 140°F) (<70% UR)
Sistema Recomendado: Windows NT 4.0/NT2000/XP/
Vista/ Windows 7
Dimensões:  
196 mm A x 65 mm L x 36 mm P 
(7,72 x 2,56 x 1,42")
Peso Aproximado: 285 g (10,05 oz)

Vem completo com 4 termopares do tipo K com pontas unidas, 
bateria de 9V, estojo rígido para transporte, software, cabo USB e 
manual de operação.
Exemplo de Pedido: HH374, termômetro com registrador de dados 
de quatro canais OCW-3, OMEGACARESM estende a garantia-
padrão de 1 ano para um total de 4 anos.

 Para Fazer o Pedido
 Código de Produto Descrição
 HH374 Registrador de dados de  
  temperatura de quatro canais
 HH300-ADAPTER Adaptador 115 Vca

HH374

O HH374 vem completo com 4 
termopares do tipo K com pontas 
unidas, bateria de 9 V, estojo rígido 
para transporte, software, cabo USB e 
manual de operação.

Este modelo inclui 4 termopares gratuitos de 1 m (40")  
do tipo K, isolados, com pontas unidas (beaded wire), conector 
subminiatura e suporte para carretel de fio (1 por canal).  
Solicite um item para reposição! Código do produto SC‑GG‑K‑30‑36

Inclui Termopares Grátis!

Extended Warranty
Program

SM
O programa de garantia estendida 
OMEGACARESM está disponível para os 
modelos mostrados nesta página. Consulte 
seu representante de vendas para obter todos 
os detalhes quando for fazer o seu pedido. O 
OMEGACARESM oferece cobertura para peças, 
mão de obra e itens retornáveis equivalentes.

Programa de 
Garantia Estendida

HH374
Sem Pontos

ANO1
GARANTIA


