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Termômetro/Registrador de 
Dados Portátil de 8 Canais 
com Gravador de Dados em Cartão SD

RDXL8

U Display de 127 mm (5")
U  8 Entradas Isoladas 

Configuráveis para 
Termopares e Milivolts de CC

U  Registrador de Dados em 
Tempo Real em Cartão SD

U  Exibição Gráfica de Cada 
Entrada 

U  Alarme Alto ou Baixo 
Programável para as 8 
Entradas

U  Inclui Software e Cartão SD 
de 2 GB

U  Relógio e Calendário 
Embutidos

U  Comunicação via USB com 
PC para o Carregamento de 
Dados

U  Operação Autônoma 
Através de Display Gráfico

O RDXL8, com sua alta resolução 
e rápido conversor analógico-digital, 
irá atender aos requisitos de registro 
de dados na maioria das aplicações 
industriais. A capacidade de exibir os 
valores medidos e analisá-los em seu 
display gráfico elimina  
a necessidade de carregar os dados 
coletados para um computador 
para continuar a análise. O RDXL8 
é a escolha perfeita para registros 
remotos, sendo idealmente utilizado 
como um dispositivo de medição 
móvel para o ambiente industrial.  
O registrador de dados multiponto  
da série RDXL8 é valioso na indústria 
graças à sua capacidade de realizar 
funções integradas de gravação, 
análise de perfil e arquivamento. Elas 
oferecem uma versatilidade de exibição 
e um armazenamento flexível  
de dados.

Especificações
Tipo de Bateria:  
 RDXL8: 8 baterias alcalinas “AA”   
 de 1,5V (inclusas)  
 RDXL8CD: Uma batéria de lítio  
 de 11,1V (inclusa)
Fonte de Alimentação CA:  
 CC: Saída regulada de 12V/300 mA 
 CA: 110V
Consumo de Energia:  
 100 mA: Com luz de fundo  
 70 mA: Sem luz de fundo
Junção Fria  
Precisão de Compensação: 
±0,5ºC/±0,9ºF

Coeficiente de Temperatura:  
0,01% de FE/ºC
Proteção de Entrada Isolada  
Entre Duas Entradas Quaisquer: 
350 Vp-p
Dimensões:  
257 compr. mm x 155 mm larg. x 57 
mm de diâmetro 
(10,1 x 6,1 x 2,2")
Peso: 1160 g (40,9 onças)  
(com baterias)
Ambiente Operacional:  
0 a 50ºC, 85% UR
Ambiente de Armazenamento:  
-20 a 60ºC, 75% UR

 DE1 ANO
GARANTIA

Visão superior, 
exibindo as 8 
entradas isoladas.

RDXL8CD
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 Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 RDXL8 Termômetro/registrador de dados de múltiplas entradas, monocromático
 RDXL8CD Termômetro/registrador de dados de múltiplas entradas, versão em cores

 Nº do Modelo Descrição
 CAL-3-RDXL8 3 pontos de calibração para cada entrada, total de 24 pontos 
 RDXL800-PRINTER Impressora térmica exclusiva para o RDXL8
 RDXL800CD-PRINTER Impressora térmica exclusiva para o RDXL8CD
 RDXL800-PAPER Papel térmico (2 rolos)
 2 GB-SD Cartão SD sobressalente de 2 GB

 Entrada  Intervalo de ºC Precisão em ºC Intervalo de ºF Precisão em ºF
 -200 a -100 ±2 -328 a -148 ±3,6
 -100 a 999 ±0,05% ±1 -149 a 999 ±0,05% ±1,8
 1000 a 1370 ±0,2% ±1 1000 a 2498 ±0,2% ±1,8 
 -200 a -100 ±2,5 -328 a -148 ±4,5
 -100 a 100 ±1,5 -148 a 212 ±2,7
 100 a 999 ±0,05% ±1 212 a 1832  ±0,2% ±1
 -150 a -100 ±2 -238 a -148 ±3,6
 -100 a 760 ±0,05% ±1 -148 a 1400 ±0,2% ±1
 -200 a -100 ±1,5 -328 a 148 ±2,7
 -100 a 400 ±0,1% ±0,5 -148 a 752 ±0,1% ±0,9
 0 a 100 ±5 32 a 212 ±9
 100 a 300 ±3 212 a 572 ±5,4
 300 a 999 ±0,05% ±2 572 a 1000 ±0,05% ±3,6
 1000 a 1600 ±0,1% ±2 1000 a 2912 ±0,1% ±3,6
 0 a 999 ±0,1% ±1 32 a 999 ±0,1% ±1,8
 1000 a 1300 ±0,2% ±1 1000 a 2372 ±0,2 % ±1,8
 

-200 a 900 ±0,1 % ±1 -328 a 1652 ±0,2% ±1 

 
0 a 600 ±0,1% ±1 32 a 1112 ±0,2% ±1 

 600 a 999 ±0,05% ±2 1112 a 1831 ±0,05% ±3,6
 1000 a 1760 ±0,1% ±2 1832 a 3200 ±0,1% ±3,6
 0 a 999 ±0,1% ±1,5 32 a 999 ±0,1% ±2,7 
 1000 a 1760 ±0,2% ±1,5 1000 a 3200 ±0,2% ±2,7 

 -60 a 60  ±60 uV -60 a 60 ±60 uV

U

U WU
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Acessórios

RDXL800-PRINTER (impressora)

RDXL800-PAPER (papel)

Ambos os itens mostrados em escala  
menor que a real.

Vem completo com oito baterias alcalinas tamanho “AA” de 1,5V, Adaptador CA, cabo USB, CD com software, cartão SD de 2 GB, oito 
termopares Tipo K de fio revestido, estojo para transporte e manual do operador.
Observação: o RDXL8 vem com oito baterias alcalinas tamanho “AA” de 1,5V; o RDXL8 CD vem com uma bateria de lítio de 11,1V.
Exemplos de Encomendas: Termômetro/registrador de dados de múltiplas entradas RDXL8. OCW-3, a OMEGACARESM estende  
a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.

Programa De
Garantia Estendida

SM O programa de extensão de garantia OMEGACARESM 
é disponível para os modelos apresentados nesta 
página. Consulte seu representante de vendas para 
obter todos os detalhes quando fizer seu pedido.  
A OMEGACARESM oferece cobertura a peças, mão  
de obra e embalagens retornáveis equivalentes.


