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O HH506A é um termômetro digital de baixo custo, com 
um pacote de recursos, portátil, com medidas termopares 
K, J, R, S, T, E e N. A unidade tem capacidade de registro 
de dados no modo salvar de 128 amostras com registro 
de tempo pelo acionamento do botão salvar. No modo 
de registro, tem capacidade de até 1024 registros em um 
intervalo estabelecido de 1 segundo para 23 hr/59 min/59 
SEC. Os dados são armazenados em 16 grupos de 64 
registos. As instruções de instalação são fáceis de seguir 
permitindo ao usuário mensurar uma ampla variedade de T/
Cs, MAX/MIN, AVG, REL, Função Hold, T1/T2. O HH506RA 
tem as mesmas características de HH506A, incluindo uma 
interface RS232C com Windows® software.

HH506RA exibida com  
sondas KHSS-18g-RSC-12, 
vendido separadamente. 

Acesse omega.com/jhin-rsc

Vem completo com cabo RS232C 
e software, capa de borracha,  

2 fios frisados termopares tipo K  
e manual do operador.

Estes modelos incluem gratuitamente um fio 
tipo k frisado e isolado de 1 m (40") termopar 
com conector reduzido e cilindro de suporte  
de fio (1 por canal). Faça sua reserva!  
nº do Modelo SC-GG-K-30-36.

Inclui um termopar 
gratuito!

Entrada dupla  
HH506RA

U  Medidor de temperatura  
de 2 canais

U 7 Tipos de Termopar
U  Display triplo com retro-iluminação 

ajustável
U  Guarda dados (128 amostras através  

de botão com registro de tempo)
U  Registro de dados (até 1024 amostras, 

conjunto de intervalo de 1 segundo  
para 24 horas)

U  Tempo, Intervalo de registro,  
Ajuste de tempo APO

U  Pacote com software incluso (Disco e 
cabo RS232C, somente para o modelo 
HH506RA)

U °C /°F Comutável
U Resolução de 0,1
U  À prova d’água, NEMA 4 X (IP56),  

à prova de poeira

Cabo com Interface 

USB e software 

opcional para 
HH506RA

Todas as sondas 

termopar estão 

à venda em 

separado. Acesse: 

br.omega.com

Padrão sem 
pontos

 DE1 ANO
GARANTIA



Registrador de dados de alta precisão
Entrada dupla, termômetro portátil com interface RS232C  
e software

L-28

L

Termômetro registrador  
de dados

HH506A.

Vem completo com bateria de 9V, termopar tipo K (1 por canal), estojo, certificado NIST  
(sem pontos) e manual do operador. O HH506RA inclui software disco e cabo RS232. 
Exemplos de pedidos: Termômetro HH506RA, dados de entrada dupla de registro/RS232C  
e SC-HH500, maleta.
OCW-3, OMEGACARESM estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.

 Para fazer seu pedido
 Nº do modelo Descrição
 HH506RA Dados de entrada dupla logger/RS232C/software
 HH506A Armazenador de dados de entrada dupla

 Nº do modelo Descrição
 HH506RA-USB-SW  Cabo USB e software para Win98/NT/2000 

(HH506RA vem com cabo RS232 e software)
 SC-HH500  Maleta de transporte
 SC-GG-K-30-36 Extra tipo K termopar frisado, 1 m (40")
 KTSS-HH  150 mm (6") de comprimento, 1⁄8" diâmetro, sonda de 

aço inoxidável tipo K com cabo retrátil de 300 mm  
(12") [expansível até 1,2 m (48")] terminal com 
conector macho mini DB (não exibido)

 KHSS-18G-RSC-12 Utilitário sonda com manopla 300 mm (12")
 CAL-3-HH Calibração rastreável por NIST com pontos
 MN1604 bateria alcalina de 9V substituível (inclusa)

Acessórios

O programa de 
garantia estendida da 
OMEGACARESM está 

disponível para todos os 
modelos apresentados 
nesta página. Consulte 
seu representante de 

vendas para todos 
os detalhes quando 

fizer seu pedido. 
OMEGACARESM oferece 
cobertura a peças, mão 
de obra e embalagens 

retornáveis equivalentes.

Programa De
Garantia Estendida

SM

Entrada dupla 
HH506A

Dimensões: 192 alt. x 91 larg. x 53 prof. mm  
(7,6 x 3,6 x 2,2")
Peso: aproximadamente 255 g (9 onças)

Especificações
Intervalo de temperatura:
 Tipo K: (0,1°, 1° acima de 2000°F)  
 -200 a 1372°C (-328 a 2501°F)
 Tipo J: (0,1°, 1° acima de 2000°F)  
 -210 a 1200°C (-346 2192 °F)
 Tipo T: (0,1) -200 a 400°C (-328 a 752°F)
 Tipo E: (0,1)-210 a 1000°C (-346 a 1832°F)
 Tipo R: (1°) 0 a 1767°C (32 a 3212°F)
 Tipo S: (1°) 0 a 1767°C (32 a 3212°F)
 Tipo N: (0,1°, 1° acima de 2000°F)  
 -50 a 1300°C (-58 a 2372°F)
De acordo com o padrão de temperatura ITS-90
Precisão:
 Tipo K/J/T/E: ± (0,05% da leitura  
 + 0,3°C) de -50 a 1370°C
 ± (0,05% da leitura + 0,7°C) de -50 a -210°C
 ± (0,05% da leitura + 0,6°F) de -58 a 2501°F
 ± (0,05% da leitura + 1,4°F) de -58 a -346°F
 Tipo N:
 ± (0,05% da leitura + 0,8°C) de -50 a 0°C
 ± (0,05% da leitura + 0,4°C) de 0 a 1300°C
 ± (0,05% da leitura + 1,6°F) de -58 a 32°F
 ± (0,05% da leitura + 0,8 ° F) de 32 a 2372° F
 Tipo R/S:
 ± (0,05% da leitura + 2°C) de 0 a 1767°C
 ± (0,05% da leitura + 4°F) de 32 a 3212°F
Resolução: 0,1°C / 1°C (0,1°F /1°F)
Power: Bateria de 9V (inclusa)
Capacidade do Registrador de Dados:
 Armazena dados: 128 amostras com  
 registro de tempo
 Armazenador de dados: capacidade  
 dados de 1024 (intervalo de 1 segundo  
 para 23:59:59)

 Especificações HH506RA HH506A

 LCD U U 
 retroiluminação

 N. º de dígitos 19999 19999

 Sonda (tipo) K, J, T, E, R, S, N K, J, T, E, R, S, N

 Intervalo -210 a 1767°C -210 a 1767°C 
  (-346 a 3212°F) (-346 a 3212°F)

 Resolução 0,1/1 0,1/1

 Temporizador Tempo real Tempo real

 Salvar/Registrar 128/1024 128/1024

 Canal de entrada 2 2

 Dados/Interromper U U

 Máx./mín. U U

 Relativa (ajuste zero)  U U

 RS232C U N/A

 Software Compatível com N/A 
  Windows 98; 2000; XP

 Display 3 3

 T1-T2 U U
 APO (Auto Power/Off U U 
 pode ser desabilitado)

 limites Al/Ba U U 
 (com aviso de bip)

 Precisão básica ± (0,05% da leitura ± (0,05% da leitura 
   + 0,3 °C)  + 0,3 °C)


