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Termômetro digital de bancada
Modelos simples e de dez canais

U  Painel dianteiro programável para 
9 calibrações de termopar

U  Precisão de temperatura de 0,2°
U  Resolução de 0,01°
U  Armazenamento Mín./Máx.
U  Saída analógica opcional
U  Comunicações RS232 opcional
U  Energia de 115 Vca

O MDS41 é um medidor digital de bancada de alta 
precisão que aceita entradas de sensores tipo termopar. 
O grande display de fácil leitura de 13 mm (0,5") possui  
6 dígitos com resolução de 0,01°. O modelo de entrada de 
termopar possui 9 tipos de termopar na memória, e pode 
ser selecionado qualquer um dos tipos no painel dianteiro. 
A unidade é alternável entre °C/°F/K.
A unidade de canal único inclui um conector traseiro 
universal que aceita tanto o miniconector como o conector 
padrão de rápida desconexão. O MDSS de 10 canais 
utiliza bornes a parafuso para a entrada de temperatura.
A saída analógica opcional escalável está disponível e 
pode ser pedida como de 0 a 10 Vcc ou 4 a 20 mA. A 
saída analógica fornece uma retransmissão da temperatura 
medida para o gravador ou para o registro de dados.
Consulte a br.omega.com desta seção para mais 
informações sobre a série DP41.

O display de LED vermelho e a energia de 115 Vca são padrão. 
Para pedir com o display de LED verde, adicione o sufixo “-GN”  
ao número do modelo, sem custo adicional. Para pedir com a saída 
analógica, adicione o sufixo “-A” ao número do modelo.
Observação: a saída analógica dos modelos MDSS é somente  
para o canal exibido. Para pedir unidades com comunicação  
RS232 opcional, adicione o sufixo “-S2” ao número do modelo.
Exemplos de pedidos: MDS41-TC, indicador de bancada  
de canal único, entrada de termopar.

MDSS41-TC-GN, mostrado sem a junção de transição 
e os termopares de rápida desconexão, vendidos 
separadamente, e TTSS-18U-6.

Série MDS41

Mostrado em escala 
menor que a real.

MDS41-TC, mostrado com as minissondas 
de rápida desconexão, vendidas separadamente, 
e GKMQSS-125U-6.

Painel traseiro mostrando conector sub-D  
para saída RS232 opcional.

  Para fazer seu pedido
  Tipo de Quantidade 
 Nº do modelo entrada de canais
 MDS41-TC T/C 1
 MDSS41-TC T/C 10
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Série econômica
Os medidores de bancada  
DS (entrada única) e DSS  
(10 entradas) são os mais 
econômicos da OMEGA.  
Os medidores DS e DSS possuem 
a versatilidade dos medidores  
de painel e a portabilidade  
de uma bancada. 

 Bancada
 Série Monogram Descrição
 MDS (*) Medidor de bancada de entrada única
 MDS-02 (*) Opção de entrada única com bateria recarregável
 MDSS (*) Medidor de bancada com 10 entradas
 MDSS-02 (*) Opção de 10 entradas com bateria recarregável
 Série econômica Descrição
 DS (*) Medidor de bancada de entrada única
 DSS (*) Medidor de bancada com 10 entradas

Acompanha manual completo do operador. 
** Insira o tipo de termopar ou o código de intervalo da especificação do medidor. 
† Nos modelos de 10 canais, a porta de comunicação somente pode ser acessada com o interruptor seletor de 10 pinos atualmente 
selecionado na frente da unidade. 
Observação: os modelos de bancada que usam o DP41-TC são programáveis para qualquer tipo de termopar listado na folha de 
especificação do medidor.
Para pedir a versão DS de um canal, troque o “MDS” do número do modelo por “DS” e subtraia o preço do MDS. 
Para pedir a versão DSS de dez canais, troque o “MDSS” do número do modelo por “DSS” e subtraia o preço do MDSS.

 Nº do Modelo da Bancada
 Canal único 10 canais† Medidor Especificações Opção Comunicação Saída 
   de base  de bateria serial Analógica
 MDS41-TC MDSS41-TC DP41-TC M-27 MDS-02 Opc. Opc.

 MDS116-(*) MDSS116-(**) DP116-(**) M-13 MDS-02   — Padrão

 MDS25B-(*) MDSS25B-(**) DP25B M-17 MDS-02   — Opc.

* Insira o número do modelo do medidor e do tipo de termopar.

MDS41-TC, termômetro de bancada de alta 
precisão com termopar de junta de transição 
moldada KMTXL-125U-6 tipo K.

Mostrado em escala 
menor que a real.




