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Especificações resumidas 
Especificações de temperatura 

6332A 7342A 

Alcance [1]  
(em temperatura ambiente de 23 °C) 50 °C a 300 °C -40 °C a +150 °C

Erro de exibição máximo [2] 1,0 °C 1,0 °C 
Estabilidade da temperatura [3] 0,01 °C 0,01 °C 

Uniformidade da temperatura – Área de trabalho [4,5] 50 °C a 200 °C: 0,015 °C 
201 °C a 300 °C: 0,02 °C 

0,01 °C 

Uniformidade da temperatura – Volume de trabalho 
[4,6]

50 °C a 200 °C: 0,02 °C 
201 °C a 300 °C: 0,025 °C 

0,015 °C 

Tempo de aquecimento [7] 25 °C a 300 °C: 165 minutos  
(óleo de silicone, 710) 

-40 °C a +25 °C: 35 minutos
(etanol)
25 °C a 150 °C: 75 minutos (óleo
de silicone, 200,50)

Tempo de arrefecimento [7] 300 °C a 80 °C: 825 minutos   
(óleo de silicone, 710) 

150 °C a 25 °C: 110 minutos  
(óleo de silicone, 200,50) 
+25 °C a -40 °C: 135 minutos
(etanol)

Tempo de estabilização [8] 20 minutos 20 minutos 

Calibração da fábrica Calibração de alcance limitado rastreável até o SI por meio de um instituto 
de metrologia nacional. 

Notas 
1. O Alcance varia dependendo da temperatura ambiente e se o tanque está coberto. O tempo de operação em temperaturas negativas

(Celsius) pode ser limitado pela condensação da água ou acúmulo de gelo, especialmente se o tanque estiver aberto. 
2. O Erro de exibição máximo descreve a Incerteza instrumental absoluta do Produto a um nível de 99% de confiança

(fator de cobertura de k = 2,58) dentro de um ano após a calibração. 
3. A Estabilidade de temperatura é avaliada como duas vezes o desvio padrão estatístico da temperatura do fluido durante um período de 

15 minutos após o assentamento. 
4. A Uniformidade de temperatura é definida como a metade da diferença entre as temperaturas máxima e mínima dentro do volume ou da 

área de trabalho. A especificação de uniformidade da temperatura é declarada a um nível de 99% de confiança (fator de cobertura k = 
2,58). 

5. A área de trabalho é definida como uma área de 75 mm de diâmetro, onde o termômetro de referência e o dispositivo sendo testado são 
imersos na mesma profundidade, começando 100 mm abaixo da superfície do fluido, até uma profundidade de imersão máxima de 
360 mm abaixo da superfície do fluido, quando a superfície do fluido estiver sobre ou acima da linha de enchimento mínimo. 

6. O volume de trabalho é definido como um volume cilíndrico de 75 mm x 280 mm, começando 100 mm abaixo da superfície do fluido,
quando a superfície do fluido estiver sobre ou acima da linha de enchimento mínimo. 

7. O tempo de arrefecimento ou aquecimento é medido a partir do momento em que o ponto de ajuste é alterado até a temperatura 
alcançar o ponto de ajuste na especificação de erro de exibição máximo da temperatura. Os tempos de arrefecimento e aquecimento 
variam de acordo com a temperatura do ambiente, tensão de alimentação CA, carga e se o tanque está coberto ou não. Em baixas
tensões de alimentação CA, o tempo de aquecimento pode ser muito maior. 

8. O tempo de estabilização é medido a partir do final do tempo de arrefecimento ou aquecimento até o momento em que o fluido alcança 
sua temperatura média definitiva dentro de uma tolerância igual à especificação da Temperatura de estabilidade. 

Especificações gerais 
Dimensões  
(não inclui acessórios opcionais) 
Altura ........................................................... 1.080 mm 

Largura ................................................... 445 mm 
Profundidade .......................................... 495 mm 

Peso 
6332A ..................................................... Bruto 49 kg 

Líquido 26 kg 
7342A ..................................................... Bruto 74 kg 

Líquido 50 kg 

Volume do fluido ......................................... 12 litros  
Diâmetro interno do tanque ........................ 145 mm de diâmetro 
Profundidade máxima de fluido .................. 450 mm 
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Especificações completas 
Condições nominais de operação .............. 18 °C a 28 °C 

5% UR a 90% UR (sem condensação) 
Condições limitadoras de operação ........... 0 °C a 40 °C 

5% UR a 90% UR (sem condensação) 
Altitude de funcionamento máxima ............. 2.000 m (6.600 pés) 
Condições de armazenamento ................... -40 °C a +70 °C 

5% UR a 95% UR (sem condensação) 
Tensão de alimentação 6332A ................... 115 V nominal (±10%), 60 Hz 

230 V nominal (±10%), 50 Hz 
1600 VA 

Tensão de alimentação 7342A ................... 115 V nominal (±10%), 60 Hz 
230 V nominal (±10%), 50 Hz 
1.300 VA 

Resolução do visor ..................................... 0,01 
Dimensões  
(não inclui acessórios opcionais) 

Altura....................................................... 1.080 mm 
Largura ................................................... 445 mm 
Profundidade .......................................... 495 mm 

Peso 
6332A ..................................................... Bruto 49 kg 

Líquido 26 kg 
7342A ..................................................... Bruto 74 kg 

Líquido 50 kg 
Volume do fluido ......................................... 12 litros  
Diâmetro interno do tanque ........................ 145 mm de diâmetro 
Profundidade máxima de fluido .................. 450 mm 
Interface remota .......................................... porta RS-232, taxa de transferência de 9.600 a 23.040 – conjunto de comando em 
conformidade com SCPI 
Interface remota .......................................... porta USB 2.0 no dispositivo, emulação da porta de série - conjunto de 

comando em conformidade com SCPI 
Segurança ................................................... IEC 61010-1, Categoria de sobretensão II, Grau de poluição 2, Somente uso 

interno, IEC 61010-2-010, IEC 61010-2-011 
Compatibilidade eletromagnética (EMC) 
Internacional ............................................... IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético básico 

CISPR 11: Grupo 1, Classe A 
Grupo 1: Equipamento gerou intencionalmente e/ou usa energia de 
radiofrequência acoplada de forma condutora, que é necessária para o 
funcionamento interno do próprio equipamento. 

Classe A: Equipamentos são adequados para o uso em todos os 
estabelecimentos, exceto domésticos e os diretamente conectados a uma 
rede com fonte de alimentação de baixa tensão, que alimenta edifícios 
usados para fins domésticos. Podem existir dificuldades em potencial para 
garantir a compatibilidade eletromagnética em outros ambientes, devido a 
interferências conduzidas e por radiação.  

Atenção: Esse equipamento não se destina para uso em ambientes 
residenciais e pode não fornecer a proteção adequada para a recepção de 
rádio nesses ambientes. 

Coreia (KCC) .............................................. Equipamento de Classe A (Equipamento para transmissão e comunicação 
industrial) 

Classe A: O equipamento atende aos requisitos de equipamentos 
industriais de ondas eletromagnéticas e o vendedor ou usuário deve 
observar essas informações. Este equipamento é indicado para uso em 
ambientes comerciais e não deve ser usado em residências. 

USA (FCC) .................................................. 47 CFR 15 subparte B. Este produto é considerado um dispositivo isento de 
acordo com a cláusula 15.103. 
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Especificações de temperatura 

6332A 7342A 

Alcance [1]  
(em temperatura ambiente de 23 °C) 50 °C a 300 °C -40 °C a +150 °C

Erro de exibição máximo [2] 1,0 °C 1,0 °C 
Estabilidade da temperatura [3] 0,01 °C 0,01 °C 

Uniformidade da temperatura – Área de trabalho [4,5] 50 °C a 200 °C: 0,015 °C 
201 °C a 300 °C: 0,02 °C 

0,01 °C 

Uniformidade da temperatura – Volume de trabalho 
[4,6]

50 °C a 200 °C: 0,02 °C 
201 °C a 300 °C: 0,025 °C 

0,015 °C 

Tempo de aquecimento [7] 25 °C a 300 °C: 165 minutos  
(óleo de silicone, 710) 

-40 °C a +25 °C: 35 minutos
(etanol)
25 °C a 150 °C: 75 minutos (óleo
de silicone, 200,50)

Tempo de arrefecimento [7] 300 °C a 80 °C: 825 minutos   
(óleo de silicone, 710) 

150 °C a 25 °C: 110 minutos  
(óleo de silicone, 200,50) 
+25 °C a -40 °C: 135 minutos
(etanol)

Tempo de estabilização [8] 20 minutos 20 minutos 

Calibração da fábrica Calibração de alcance limitado rastreável até o SI por meio de um instituto 
de metrologia nacional. 

Notas 
1. O Alcance varia dependendo da temperatura ambiente e se o tanque está coberto. O tempo de operação em temperaturas negativas

(Celsius) pode ser limitado pela condensação da água ou acúmulo de gelo, especialmente se o tanque estiver aberto. 
2. O Erro de exibição máximo descreve a Incerteza instrumental absoluta do Produto a um nível de 99% de confiança

(fator de cobertura de k = 2,58) dentro de um ano após a calibração. 
3. A Estabilidade de temperatura é avaliada como duas vezes o desvio padrão estatístico da temperatura do fluido durante um período de 

15 minutos após o assentamento. 
4. A Uniformidade de temperatura é definida como a metade da diferença entre as temperaturas máxima e mínima dentro do volume ou da 

área de trabalho. A especificação de uniformidade da temperatura é declarada a um nível de 99% de confiança (fator de cobertura k = 
2,58). 

5. A área de trabalho é definida como uma área de 75 mm de diâmetro, onde o termômetro de referência e o dispositivo sendo testado são 
imersos na mesma profundidade, começando 100 mm abaixo da superfície do fluido, até uma profundidade de imersão máxima de 
360 mm abaixo da superfície do fluido, quando a superfície do fluido estiver sobre ou acima da linha de enchimento mínimo. 

6. O volume de trabalho é definido como um volume cilíndrico de 75 mm x 280 mm, começando 100 mm abaixo da superfície do fluido,
quando a superfície do fluido estiver sobre ou acima da linha de enchimento mínimo. 

7. O tempo de arrefecimento ou aquecimento é medido a partir do momento em que o ponto de ajuste é alterado até a temperatura 
alcançar o ponto de ajuste na especificação de erro de exibição máximo da temperatura. Os tempos de arrefecimento e aquecimento 
variam de acordo com a temperatura do ambiente, tensão de alimentação CA, carga e se o tanque está coberto ou não. Em baixas
tensões de alimentação CA, o tempo de aquecimento pode ser muito maior. 

8. O tempo de estabilização é medido a partir do final do tempo de arrefecimento ou aquecimento até o momento em que o fluido alcança 
sua temperatura média definitiva dentro de uma tolerância igual à especificação da Temperatura de estabilidade. 
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