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RHXL3SD

U  Cartão SD de 2GB incluído
U  Sonda de temperatura/umidade
U  Registrador de dados em 

tempo real com memória tipo 
cartão SD

U  Display de LCD duplo grande 
com iluminação de fundo

U  Função MÁX./MÍN./
INTERROMPER

U  Medição de ponto de orvalho
U  Temperatura de bulbo úmido
U Entrada de termopar J/K
U  Recurso de desligamento 

automático
U  Cabo USB ou cabo 

RS232 (opcional)
U  Software Windows (Opcional)

O RHXL3SD é fornecido com uma 
sonda de temperatura-umidade que 
é usada para fazer os três primeiros 
tipos de medição. São realizadas 
medições de temperatura de 
superfície usando-se um termopar 
tipo K ou J opcional.
Vários recursos e capacidades 
melhoram a versatilidade do 
RHXL3SD. Entre estes está a 
compensação automática de 
temperatura para a medição 
de ponto de orvalho, bulbo 
úmido e termopar; a capacidade 
de reter as leituras e exibir 
leituras máximas e mínimas; e 
uma função de desligamento 
automático que estende a vida 
útil da bateria. Pelo fato de ser 
baseado em microprocessador, o 
RHXL3SD pode fazer pleno uso 
da portabilidade, confiabilidade 
e das grandes capacidades de 
armazenamento que os cartões 
de memória SD oferecem. As 
medições podem ser feitas 
automaticamente a qualquer taxa 
de amostragem entre um segundo 
e uma hora. Depois que o atribui 
uma data e hora aos dados de 
medição e os salva em um cartão 
SD conectado a ele, o usuário 
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pode remover o cartão e ligá-lo em 
um laptop ou computador desktop, 
diretamente ou através de um leitor de 
cartão USB. Os dados registrados são 
armazenados no cartão como arquivos 
que podem ser abertos pelo aplicativo 
Excel da Microsoft. A unidade aceita 
cartões de memória SD de até 16 
GB. O RHXL3SD tem uma tela de 
21⁄2”em diagonal com iluminação de 
fundo e é alimentado por 6 pilhas 
alcalinas“AA”ou por uma fonte CA 
opcional.

Está incluso nestes modelos um termopar tipo K 
com fio isolado e revestido de 1 m (40") com um 
conector em subminiatura com carretel (1 por 
canal). Peça um sobressalente! Nº do Modelo 
SC-TT-K-30-36.

Termopar gratuito 
incluso!

Registrador de dados 
portátil para termômetro/
higrômetro

Cartão SD de 
2GB, incluído.
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  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 RHXL3SD Registrador de dados portátil para termômetro/higrômetro 

É fornecido completo com sonda, cartão SD de 2GB, 6 pilhas “AA”, estojo para transporte 
flexível, termopar tipo K e manual do operador.
Exemplo de pedido: RHXL3SD, registrador de dados portátil para termômetro/higrômetro.  
OCW-3, OMEGACARESM estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.

 Nº do Modelo Descrição
 SD DE 2GB Cartão SD sobressalente de 2 GB SD
 SW-U101-WIN Software de aquisição de dados, com cabos USB e RS232
 ADAPTER-SD Fonte de alimentação CA
 RS232-SD Cabo reserva de interface RS232 
 USB-SD Cabo reserva de interface USB 
 HC-SD Estojo rígido para transporte

Acessórios

ESPECIFICAÇÕES
Tipo de tela: LCD com  
retroiluminação verde
Tamanho da tela: 52 x 38 mm  
(2,05 x 1,5") 
Parâmetros medidos: temperatura, 
umidade relativa (UR), ponto de orvalho, 
temperatura do bulbo úmido
Intervalo de medição: 
  UR (sonda): de 5 a 95% 

Temperatura (sonda):  
de 0 a 50ºC (de 32 a 122ºF) 
UR de 5 a 95% para ponto 
de orvalho:  
de -25,3 a 48,9ºC (de -13,5 a 120,1ºF) 
Temperatura de bulbo úmido:  
de -21,6 a 50ºC (de -6,9 a 122ºF)

Exatidão de medição: ± 0,8ºC  
(±1,5ºF) para temperatura, ≥ 70% 
UR: ± (3%  da leitura + 1% UR), < 70%  
UR: ± 3% UR, soma das exatidões 
de temperatura e umidade para a 
temperatura do ponto de orvalho e de 
bulbo úmido
Resolução de medição:  
0,1º (ºF ou ºC) para a temperatura  
e a umidade
Intervalos e exatidão de entrada 
do termopar: 
  Tipo K:  

de -50 a 1300ºC (±0,4% + 0,5ºC) 
de -50,1 a 100ºC (±0,4% + 1ºC) 
de -58 a 2372ºF (±0,4% + 1ºF) 
de -58,1 a -148ºF (±0,4% + 1,8ºF) 
Tipo J:  
de -50 a 1200ºC (±0,4% + 0,5ºC) 
de -50,1 a -100ºC (±0,4% + 1ºC) 
de -58 a 2192ºF (±0,4% + 1ºF) 
de -58,1 a -148ºF (±0,4% + 1,8ºF)

Programa de Garantia 
Estendida

SM
O programa de garantia estendida  
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.

Estojo flexível para transporte. Cartão SD de 2GB com estojo.

Sonda de temperatura 
e umidade.

Todos os itens estão 
incluídos e são mostrados 

em escala menor que a real.

RHXL3SD

Termopar 
tipo K.

Atualização do Display: 1 segundo
Opções de tempo de amostragem:  
0, 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 
600, 1800 ou 3600 segundos 
(de 10 segundos a 1 hora)
Leituras armazenáveis/graváveis: 
capacidade máx., mín. do cartão SD 
de 1 a 16 GB
Temperatura operacional:  
0 a 50ºC (32 a 122ºF)
Umidade relativa operacional:  
0 a 85%

Fonte de alimentação: 6 pilas alcalinas 
“AA” (incluídas) ou fonte de alimentação 
CA opcional de 9 Vcc
Consumo de energia: 3,5 mA CC em 
operação normal, com retroiluminação 
desligada e o cartão SD sem salvar os 
dados); 28 mA CC com retroiluminação 
ligada e o cartão salvando os dados;  
40 mA CC com retroiluminação e o cartão 
salvando os dados
Dimensões: 177 alt. x 68 larg. x 45 prof. 
mm (7,0 x 2,7 x 1,9")
Peso: 489 g (1,08 libra)


