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HH376

e  Alta Exatidão com Resolução de 0,01°C/F
e  Tela Dupla de LCD Grande com Luz de 

Fundo
e  Função MÁX/MÍN/FIXAR LEITURA
e  16.000 Registros de Dados
e  Cabo USB Incluído
e  Software para Windows
e  Desligamento Automático
e  Offset Ajustável pelo Usuário
e  Indicador de Bateria Fraca
e  Suporte Inclinado
e  Inclui Sonda RTD de Precisão de 4 Fios de 

Platina e 100Ω

Além de ser um termômetro RTD de alta exatidão, o HH376 
é também um potente registrador de dados. A unidade pode 
armazenar até 16.000 registros em intervalos programados. 
O software para Windows® e o cabo de interface USB 
são incluídos para permitir que dados em tempo real ou 
gravados sejam lidos por um computador através de uma 
porta USB ou RS232 (cabo RS232 opcional). O HH376 
é fornecido com uma sonda RTD de precisão de 4 fios e 
conector push-pull de travamento automático para facilitar a 
conexão.

Especificações
Instrumento
Visor Numérico: LCD de 5 dígitos
Intervalo de Medição: -100 a 400°C (-148 a 752°F)
Resolução: 0,01°C (0,02°F)
Tipos de Sensor: sensor de temperatura com resistência 
de platina para pt-100, 4 fios, ALPHA = 0,00385
Ambiental
Temperatura e Umidade Operacional: 0 a 50°C  
(32 a 122°F); 0 a 80% UR
Temperatura de Armazenamento: -10 a 60°C (14 a 140°F); 
0 a 80% UR; altitude de até 2000 metros
Exatidão: a (23 ±5°C)
Exatidão do Intervalo de Medição: -100 a 400°C ±(0,05% 
da leitura + 0,1°C) [-148 a 752°F ±(0,05% da leitura + 0,2°F)]
Coeficiente de Temperatura: para temperaturas ambiente 
de 0 a 18°C e 28 a 50°C, para cada °C ambiente abaixo de 
18°C ou acima de 28°C, adicione a tolerância a seguir na 
especificação de exatidão de 0,005% da leitura + 0,01°C 
(0,005% da leitura + 0,02°F)
Taxa de Amostragem: 2 vezes por segundo
Dimensões: 185 mm C x 65 mm L x 36 mm P (somente 
medidor)
Peso: Aproximadamente 360 g
Alimentação: Bateria de 9V (incluída)
Adaptador de CA: 9 Vcc (7 a 10 V no máximo)/20 mA no 
mínimo (diâmetro do plugue: 3,5 x 1,35 mm)
Vida Útil da Bateria: Aproximadamente 100 horas
Sonda
Tipo de Sensor: Pt100 (4 fios)

Exatidão: classe A13, sonda de 
temperatura
Intervalo de Medição:  
-100 a 400°C (-148 a 752°F)
Diâmetro da Bainha: 5,0 mm (0,2")
Comprimento da Bainha:  
230 mm (9,05")
Comprimento do Cabo:  
1500 mm (59,0")

 Para fazer o Pedido
 Código de produto Descrição
 HH376  Termômetro portátil registrador de 

dados RTD de precisão com sonda

Vem completo, com sonda de precisão RTD, cabo UBS, software para Windows, 
certificado NIST, maleta resistente, bateria de 9V e manual de usuário.
Exemplo do Pedido: HH376P, termômetro portátil Registrador de dados RTD 
de precisão.
OCW-3, o OMEGACARE estende a garantia-padrão de 1 ano para um total de 
4 anos.

Acessórios (Instalação em Campo)
 Código de Produto Descrição
 HH376-RP  Sonda de precisão RTD de 

4 fios (para reposição)
 HH300-ADAPTOR  Adaptador de energia (115 Vca)

 HH500P-RS232CABLE  Cabo de interface RS232 
(opcional)

 HH300-CABLE-USB  Cabo de interface USB (para 
reposição)

HH376 com 
sonda RTD 
de precisão 
(incluída).

Padrão 
Sem Pontos

Termômetro Portátil Registrador 
de Dados RTD de Precisão

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 

OMEGACARESMoferece cobertura para 
peças, mão de obra e itens retornáveis 

equivalentes.
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