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O transmissor industrial de fibra ótica 
da série OS4000 mede os intervalos de 
temperatura de 150 a 1600°C (302 a 
2912°F) usando nove sondas com lente 
de fibra ótica, três sondas com parafuso 
de polímero e doze conjuntos de ponta 
de vidro e de quartzo. A série oferece 
muitas características padrão, como 
emissividade ajustável, saída analógica 
linear, alarme baixo e alto da saída de 
tensão, interface de PC RS232, mira 
a laser embutida e outras. Através do 
software de interface de PC baseado no 
Windows, o usuário pode selecionar o 
tempo de resposta, a função de manter 
o valor máximo, pontos de ajuste do 
alarme alto e baixo e o registro de 
dados. A série OS4000 é embalada com 
economia de espaço em 63,5 D.E.  
x 152,4 mm (2,5 x 6").

Especificações
Energia: 15 a 24 VCC
Intervalo de Temperatura: 
 150 a 1600°C (302 a 2912°F)
Exatidão: 1% de da leiture
Campos de Visão Ótica da Sonda de 
Lente:
 5,6 a 203 mm (0,22 a 8")
 2,2 a 127 mm (0,086 a 5")
 0,63 a 51 mm (0,025 a 2")
Comprimentos do Cabo de Fibra 
Ótica:  
0,3; 0,9; 1,8 e 3 m (1, 3, 6, 10')
Emissividade: ajustável de 0,05 a 0,99
Constante de Tempo (0 a 63% do valor 
final): 1 mseg (padrão) até 3,2 segundos 
(programável via software de PC)
Máxima e Retenção: programável via 
software de PC 

 Tempo de Retenção: de 1 a 60 segundos
Amostra e Retenção: programável via 
software de PC 
  Tempo de Retenção: de 25 mseg  

a 3,2 segundos
Resposta Espectral: 1,2 a 2,6 mícrons
Defletor infravermelho: detector de foto InGaAs
Saída Analógica: 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC,  
4 a 20 mA, 1 mV/Deg
Comunicação PC: RS232, bilateral
Pontos de Ajuste do Alarme: alto e baixo 
programável via software de PC
Saída do Alarme: saída de duas tensões, 
unidade de 30 mA
Relé Embutido Opcional:  
Dois 10A a 24 VCC SPST SEM relés  
(alto e baixo)
Temperatura Ambiente Operacional:  
 Transmissor: de 0 a 50°C (32 a 122°F) 
 Conjunto de Lentes de Fibra Ótica:  
 de 0 a 150°C (32 a 302°F) 
 Sonda de Parafuso de Polímero: ponta  
 (no máx. 450°C), parafuso (150°C) 
 Conjunto de Ponta de Vidro: ponta  
   (no máx. 450°C), junção de fibra (150°C) 
 Conjunto de Ponta de Quartzo: ponta  
   (no máx. 1000°C), junção de fibra (150°C)
Diâmetro da Haste de Vidro ou de Quartzo: 
0,080"
Campo de Visão da Ponta de Vidro:  
1,2 (distância até o tamanho do ponto focal)
Campo de Visão da Ponta de Quartzo: 
 1,8 (distância até o tamanho do ponto focal) 
Mira a laser
Saída Máxima de Potência de Energia:  
inferior a 1 mW
Comprimento do Feixe de Laser (cor):  
650 nm (vermelho)
Classificação do FDA: Classe II
Classificação Europeia: Classe 2
Diâmetro do Feixe: 5 mm (0,20")
Dimensões:
 Transmissor: 63,5 DE x 152,4 mm C (2,5x 6") 
  Sonda de lente: 25,4 DE x 190,5 mm C  

(1 x 7,5")
Peso: 900 g (2 lb)

Conjunto de sonda de 
lente L1-2-6-3 vendido 
separadamente.

O transmissor 
OS40001-V1  
é mostrado em 
escala menor 
que a real.

Série OS4000

U		Intervalos de temperatura de 
150 a 1600°C (302 a 2912°F)

U		Tempo de resposta muito 
rápido de 1 mseg

U		3 campos de visão ótica 
padrão

U		4 comprimentos padrão do 
cabo de fibra ótica, 0,3; 0,9; 
1,8 e 3 m (1, 3, 6, e 10')

U		Emissividade ajustável de 
0,05 a 0,99

U		4 saídas analógicas 
padrão

U		Alarme baixo e alto das 
saídas de tensão

U		Interface de PC RS232 com 
software de registro de 
dados baseado no Windows®

U		Funções de manter o valor 
máximo e de amostra

U		Mira a laser embutida para 
alinhamento do alvo

U		Suporte de montagem 
e porcas de montagem 
incluídos

U		Conjuntos de fibra ótica 
com parafuso de polímero 
disponível

U		Conjuntos de cabo de fibra 
ótica com ponta de vidro 
ou de quartzo disponíveis

U		Acessório opcional 
de revestimento de 
resfriamento de água

U		Relés embutidos 
opcionais com saída de 
fechamento de contato

U		Campos de visão ótico  
e intervalos de temperatura 
personalizados opcionais

Transmissor infravermelho 
industrial de fibra ótica de alta 
velocidade

 DE1 ANO
GARANTIA

Ponto focal 

de tamanho 

pequeno!
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Menu Principal do Software de PC

Revestimento de 
resfriamento de água 
OS4000-WC vendido 
separadamente.

Menu de Configurações

! 

SAÍDA 1mW, COMPRIMENTO DA ONDA
630-670 nm, PRODUTO A LASER DE CLASSE II(2).ESTÁ

 EM CONFORMIDADE COM O FDA 21 CFR 1040.10 & EN 60825

TEMPERATURA

RADIAÇÃO A LASER
NÃO OLHE PARA O FEIXE DE LUZ

CUIDADO

PORTA DE 
FIBRA 
ÓTICA

PORTA DE 
MIRA A 
LASER

EVITE A EXPOSIÇÃO
A RADIAÇÃO A LASER 

É EMITIDA A PARTIR 
DESTA ABERTURA

Visão frontal do OS4001

       Fabricado nos EUA               
      

  omega.
co

m
 

AJUSTE DO 

LASER
MODO

GANHO

EMISSIVIDADE

SÉRIE OS4000 ALARME 
BAIXO

ALARME 
ALTO

RELÉ DE ALARME ALTO 
10A a 24 VCC

RELÉ DE ALARME BAIXO 
10A a 24 VCC

ENERGIA

CONECTOR DE 
ENERGIA/ SAÍDA

BOTÃO DE 
EMISSIVIDADE

AJUSTE DE GANHO 
DA FIBRA ÓTICA

INDICADOR DE LED 
DO ALARME BAIXO

INDICADOR LED 
DE ALARME ALTO

INDICADOR DE LED 
DA POTÊNCIA A LASER

INDICADOR 
LED DE 

ENERGIA

 

BLOCOS TERMINAIS 
DE FECHAMENTO 
DO CONTATO DO 

RELÉ (OPCIONAL)

PLACA TRASEIRA 
PADRÃO

9 5 

- - 

+ + 

Visão traseira do OS40001

Transmissor 
OS4001-V1 
conectado com um 
conjunto de cabo 
de fibra com ponta 
de vidro.

Conjunto de cabo de 
fibra com ponta de vidro 
2615-G-3-2650-6 vendido 
separadamente.

Todos os itens 
são mostrados 

em escala 
reduzida.

Placa 
traseira

Placa frontal com etiqueta de certificação 
do laser

Software de interface do PC
A série OS4000 é fornecida com um software de 
interface do PC baseado no Windows®.O software 
funciona no Windows 2000, XP e Vista. Com  
o software, o usuário pode fazer o seguinte:
•	 	Estabelecer	comunicação	com	o	OS4001	e	exibir	

digitalmente ou graficamente a temperatura em 
tempo real

•	 	Selecionar	som,	porta	de	comunicação	e	a	unidade	
de engenharia da temperatura

•	 	Selecionar o tempo de resposta, os pontos de ajuste do 
alarme alto e baixo e as funções de máxima e retenção 
de valores

•	 	Selecionar	a	escala	do	gráfico	como	manual	ou	
automática e a base do tempo do gráfico

•	 	Exibir	a	temperatura	vs.	tempo	junto	com	linhas	de	
alarme alto e baixo

•	 Salvar	os	dados	de	temperatura	em	um	arquivo
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TH’D COMPLETO

Transmissor OS4001 
conectado com um 
conjunto de sonda de 
polímero.

Conjunto de sonda de 
polímero 2108-650-RA-3 
vendido separadamente.

 Conunto de Montagem de Lentes para Fibra Ótica – REQUERIDOS 
 Nº do modelo Intervalo de Temperatura Tamanho do ponto focal     Comprimento do cabo
 L1-7-3-1 200 a 800°C (392 a 1472°F) 0,22" a 8" 0,9 m (3')
 L1-7-6-2 250 a 1000°C (482 a 1832°F) 0,22" a 8" 1,8 m (6')
 L1-7-10-3 300 a 1200°C (572 a 2192°F) 0,22" a 8" 3 m (10')
 L1-2-3-2 250 a 1000°C (482 a 1832°F) 0,086" a 5" 0,9 m (3')
 L1-2-6-3 300 a 1200°C (572 a 2192°F) 0,086" a 5" 1,8 m (6')
 L1-2-10-4 350 a 1400°C (662 a 2552°F) 0,086" a 5" 3 m (10')
 L1-2-3-3 300 a 1200°C (572 a 2192°F) 0,025" a 2" 0,9 m (3')
 L1-2-6-4 350 a 1400°C (662 a 2552°F) 0,025" a 2" 1,8 m (6')
 L1-2-10-5 400 a 1600°C (752 a 2912°F) 0,025" a 2" 3 m (10')

Exemplo: L1-7-6-2
L1 – Conjunto de lente
7 –  Diâmetro do feixe de fibra  

(7 = 0,070", 2 = 0,020")
6 – Comprimento do cabo em pés
2 –  Intervalo de temperatura  

(1 até 5) 

Sonda de Polímero de Desconexão Rápida da Série 2108
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“Poço” de Maquinagem Necessário!

MÍN

MÍN

MÍN., TH’D COMPLETO

COMPRIMENTO 
“L” MENOS UM 
MÍNIMO DE 1/16

Mostrado em 
escala menor  

que a real.

 Para fazer seu pedido
 Nº do modelo Descrição
 OS4001-MV-(*) Transmissor infravermelho de fibra ótica, saída de 1 mV/Deg
 OS4001-V1-(*) Transmissor infravermelho de fibra ótica, saída de 0 a 5 VCC
 OS4001-V2-(*) Transmissor infravermelho de fibra ótica, saída de 0 a 10 VCC
 OS4001-MA-(*) Transmissor infravermelho de fibra ótica, saída de 4 a 20 mA

É fornecido completo com manual de utilização, CD do software de interface do PC e cabo de saída de energia.
* Opção com relé disponível. Para pedir com dois relés embutidos com saída de fechamento de contato, adicione o sufixo “AL” ao número do 
modelo a um custo adicional.
Exemplo de pedido: OS4001-MA-AL, transmissor infravermelho de fibra ótica com saída analógica de 4 a 20 mA e dois relés embutidos.
Exemplo de pedido: L1-2-6-3, intervalo de temperatura: 300 a 1200°C, tamanho do ponto focal de 0,086" a 5",  
cabo de fibra de 1,8 m (6').

Dimensões: mm (polegadas)

Dimensões: mm 
(polegadas)

Resposta 

rápida!

Programa de Garantia 
Estendida

SM

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 
a cobertura de peças, mão de obra e embalagens 
retornáveis equivalentes.
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 Nº do modelo Intervalo de Temperatura Comprimento do cabo
 2610-G-(*)-2650-3 150 a 400°C (302 a 752°F) 0,9 m (3'), ponta de vidro
 2610-G-(*)-2650-6 175 a 400°C (347 a 752°F) 1,8 m (6'), ponta de vidro
 2610-G-(*)-2650-10 200 a 400°C (392 a 752°F) 3 m (10'), ponta de vidro
 2610-Q-(*)-2650-3 250 a 1000°C (482 a 1832°F) 0,9 m (3'), ponta de quartzo
 2610-Q-(*)-2650-6 275 a 1000°C (527 a 1832°F) 1,8 m (6'), ponta de quartzo
 2610-Q-(*)-2650-10 300 a 1000°C (572 a 1832°F) 3 m (10'), ponta de quartzo

Conjunto de Ponta Envolta em Cerâmica

* Insira o sufixo “3” para conjunto de ponta de 3" ou “6” para conjunto de ponta de 6", sem custo adicional. 
Exemplo de pedido: 2615-G-3-2650-6, ponta de vidro de 7,6 cm (3") envolta em metal com cabo de fibra ótica de 1,8 m (6').

 Nº do modelo Intervalo de Temperatura Comprimento do cabo
 2615-G-(*)-2650-3 150 a 400°C (302 a 752°F) 0,9 m (3'), ponta de vidro
 2615-G-(*)-2650-6 175 a 400°C (347 a 752°F) 1,8 m (6'), ponta de vidro
 2615-G-(*)-2650-10 200 a 400°C (392 a 752°F) 3 m (10'), ponta de vidro
 2615-Q-(*)-2650-3 250 a 800°C (482 a 1472°F) 0,9 m (3'), ponta de quartzo
 2615-Q-(*)-2650-6 275 a 800°C (527 a 1472°F) 1,8 m (6'), ponta de quartzo
 2615-Q-(*)-2650-10 300 a 800°C (572 a 1472°F) 3 m (10'), ponta de quartzo

Conjunto de Ponta Envolta em Metal

** “-500” para bucha de vácuo de 0,5" DE, “-1000” para bucha de vácuo de 1,0" DE.
Exemplos de pedidos: OS4001-V1, transmissor infravermelho de fibra de vidro, saída de 0 a 5 VCC  
sonda de lente para vácuo L1-2-6-3-V-3, tamanho do ponto focal de 0,086" a 5" com cabo total de 
fibra de ótica de 1,8 m (6'), intervalo de temperatura de 300 a 1200°C, sonda de lente para bucha de 
vácuo = 3' e bucha de vácuo OS4000-VB-500, 0,5" DE x 1,7" (estão disponíveis bucha de vácuo  
de 1 e 0,75" DE) OCW-3, OMEGACARESM estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.

* Insira o sufixo “3” para conjunto de ponta de 3" ou “6” para conjunto de ponta de 6", sem custo adicional. 
Exemplo de pedido: 2610-G-3-2650-6, ponta de vidro de 7,6 cm (3”) envolta em cerâmica  com cabo de fibra ótica  
de 1,8 m (6’).

Conjunto de sonda de 
lente L1-2-6-3 vendido 
separadamente.

Suporte de montagem 
L1-MB vendido 
separadamente.

Anel do depurador 
de ar L1-AP vendido 
separadamente.

2615-G-3, ponta de 
vidro substituível de 
7,6 cm (3") vendida 
separadamente.

 Nº do modelo Descrição
 OS4000-WC Revestimento de resfriamento de água
 L1-MB Suporte de montagem para conjunto de lente de fibra ótica
 L1-AP Anel de purga do ar para o conjunto de lente de fibra ótica
 OS4000-VB-** Bush de vácuo
 2615-G-3 Ponta de vidro substituível de 7,6 cm (3"), envolta em metal
 2615-G-6 Ponta de vidro substituível de 15,2 cm (6") envolta em metal
 2615-Q-3 Ponta de quartzo substituível de 7,6 cm (3"), envolta em metal
 2615-Q-6 Ponta de quartzo substituível de 15,2 cm (6") envolta em metal
 2610-G-3 Ponta de vidro substituível de 7,6 cm (3"), envolta em cerâmica
 2610-G-6 Ponta de vidro substituível de 15,2 cm (6") envolta em cerâmica
 2610-Q-3 Ponta de quartzo substituível de 7,6 cm (3"), envolta em metal
 2610-Q-6 Ponta de vidro substituível de 15,2 cm (6") envolta em metal
 TX8-100 Cabo blindado de 8 condutores, 30 m (100')
 PSR-24S Fonte de alimentação regulada de 24 VCC a 400 mA, 

terminais de parafuso
 PSR-24L Fonte de alimentação regulada de 24 VCC a 400 mA, 

cabos desencapados
 WRS232-USB RS232 sem fio para transceptor USB
 WRS232 Transmissor RS232 sem fio
 WUSB Receptor USB sem fio

Acessórios

Todos os itens são mostrados em  
escala menor.

Conjuntos de Parafuso de Polímero (ângulo reto, desconexão rápida)

Comprimento da sonda de polímero = 16,5 cm (6,5") padrão, estão disponíveis outros comprimentos de 7,6 a 30,5 cm (3 a 12").  
Exemplo de pedido: 2108-650-RA-6, sonda de polímero de 16,5 cm (6.5") com ângulo reto de 1,8 m (6'), cabo de fibra 
ótica de desconexão rápida.

 Nº do modelo Intervalo de Temperatura Comprimento do cabo
 2108-650-RA-1 125 a 450°C (257 a 842°F) 0,3 m (1'), ângulo reto
 2108-650-RA-3 150 a 450°C (302 a 842°F) 0,9 m (3'), ângulo reto
 2108-650-RA-6 175 a 450°C (347 a 842°F) 1,8 m (6'), ângulo reto

Ao pedir a bucha  de vácuo, especifique  
o comprimento do cabo de 

fibra da sonda de lente até  
a bucha (lado do vácuo).


