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Série HH802

Especificações
Intervalo de medição: 
 Tipo K: -200,0 a 1370,0°C  
 (-328,0 a 2498,0°F)  
 Tipo J: -200,0 a 1200,0°C  
 (-328,0 a 2192,0°F)
Precisão: precisão declarada a  
23°C ± 5°C, < 75% RH 
 ± (0,05% da leitura + 0,3°C) -50 a 1370°C 
 ± (0,05% da leitura + 0,7°C) -50 a-200°C 
 ± (0,05% da leitura + 0,6°F) -58 a 2498°F 
 ± (0,05% da leitura + 1,4°F) -58 a -328°F

U  Modelo HH802W Sem Fio
U  Entrada J/K
U  Alta precisão de leitura 

de 0,05%
U  Inclui certificado de 

Calibração rastreável NIST 
(sem pontos)

U  MÁX/MÍN/AVG/REL/HOLD
U  Desligamento automático
U  Alarme de alerta (sonoro)
U  Display de temperatura duplo
U  1 Taxa de amostragem por 

segundo
U  Software opcional para 

Windows
U  Adaptador AC opcional 

(somente para modelos USB)

 Nº do modelo Descrição
 HH800-ADAPTOR Adaptador AC (somente para modelos com USB)
 SC-800 Estojo com passador para a série HH800, acesse: omega.com/hh806
 HH800-SW Software para Windows e cabo USB (apenas para modelos USB)
 HH800W-RSW Software para Windows e versão do receptor sem fio (somente em modelos Wireless) Versão americana
 HH800WE-RSW Software para Windows e versão do receptor sem fio (somente em modelos Wireless) Versão europeia

Acessórios

Taxa de medição: 1 vez por segundo
Ambiente operaciona: 0 a 50°C à < 
70% HR
Temperatura de armazenamento: 
-20 a 60°C, 0 a 80% HR com a bateria 
removida 
Bateria: 4 x 1, 5V “AAA” (inclusa) 
Dimensões: 160 alt. x 83 larg. x 38 
prof. mm (6,3 x 3,3 x 1,5")
Peso: Aproximadamente 270 g  
(0,5 libras) incluindo as baterias
Funcionalidades wireless: 
 Intervalo de frequência:  
 Americana 900MHz  
 Europeia 868,0 a 868,6 MHz 
 Consumo de corrente: 5 a 20 mA 
 intervalo aproximado: 25 m (75')

HH802W duplo 
J/Entrada K.

  Para fazer seu pedido
 Nº do modelo HH802U HH802W (Wireless)
 Unidades °C/°F °C/°F
 Display Duplo de + 5 dígitos. Duplo de + 5 dígitos.  
 de tempo decorrido Tempo decorrido Tempo decorrido
 Tipos de entrada J, K J, K
 Nº de entradas 2 2
 Wireless Não Sim
 Porta USB Sim Sim
 Cabo de alimentação cc Sim Sim
Nota: Todas as unidades sem fio são americanas, com banda de frequência de 900 Mhz. Para 
o europeu, de 868,0 Mhz Para versões de banda de frequência de 868.6 Mhz, adicione o sufixo 
“E”, sem nenhum custo adicional.
Vem completo com 4 pilhas “AAA” termopar tipo K (1 por canal), capa protetor de borracha, 
certificado NIST (sem pontos) e manual do operador.
Exemplos de pedidos: HH802W, termômetro de alta precisão com transmissor sem 
fio integrado e HH800W-RSW software para Windows e receptor sem fio, OCW-3, 
O OMEGACARESM estende garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.

Termômetros de termopar de alta 
precisão sem fio

Padrão  
sem pontos

 DE1 ANO
GARANTIA

OMEGACARESM Programa de 
garantia estendida iO programa 
de garantia estendida da 
OMEGACARESM está disponível para 
os modelos exibidos nesta página. 
Consulte seu representante de 
vendas para mais detalhes ao efetuar 
seu pedido. OMEGACARESM cobre 
peças, serviços e embalagens 
retornáveis.

Programa De
Garantia Estendida

SM

Modelo sem 

fio disponível! 

Monitores com até 10 

medidores diferentes 

e com 1 receptor

O HH802U é um termômetro de 
termopar de entrada dupla de 
alta precisão com entrada J/K. 
que apresenta 2 displays de 5 
dígitos para a temperatura e um 
terceiro display de tempo decorrido. 
O HH802U também tem uma porta 
USB interna para uso opcional com 
o software de registro de dados para 
Windows e cabo, bem como um 
conector de alimentação cc para uma 
maior utilização com o adaptador 
opcional AC. O HH802W substitui a 
porta USB por uma  interface sem 
fio integrada para transmissão livre 
de dados por cabo a um PC quando 
adquirido com o receptor opcional 
sem fio e software Windows.


