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Este registrador de dados autônomo 
mede e armazena até 16.378 leituras 
de temperatura com em um intervalo de 
-35 a 80°C (-31 a 176°F).

O usuário pode facilmente configurar 
a taxa de registro e o horário de início, 
além de baixar os dados armazenados, 
apenas conectando o registrador a 
uma porta USB de um computador e 
executando o software para Windows 
XP/VISTA/7 (32- e 64-bit). Os dados 
podem, então, ser plotados em um 
gráfico, impressos e/ou exportados 
para outros aplicativos. A tela de LCD 
de alto contraste pode exibir diversas 
informações sobre a temperatura.

OM-EL-USB-1-LCD

Registrador de Dados de Temperatura com Display de LCD

e  Intervalo de Medição de -35 a 
80ºC (-31 a 176ºF)

e  Interface USB para 
Configuração e Download de 
Dados

e  Limites de Alarme 
Programáveis pelo Usuário

e  Indicação de Status por Meio 
de LEDs Vermelhos, Verdes e 
Alaranjados

e  Tela de LCD de Alto Contraste 
com Função para Exibir a 
Temperatura em 2½ Dígitos

e  Início do Registro de Dados 
Imediato, Retardado ou Através 
de Botão

e  Bateria de Lítio Interna 
Substituível e Software de 
Controle para Windows® 
incluídos

Para visualizar registros de temperatura 
atual, máxima ou mínima, basta 
pressionar um único botão. O registrador 
de dados é equipado com bateria longa-
vida de lítio que, normalmente, dura um 
ano. O registrador é protegido contra 
umidade pelo padrão IP67, desde que a 
tampa protetora esteja fixada.

Além de conseguir configurar o 
registrador de dados com facilidade, 
o usuário também pode baixar dados 
de registros, conectando a unidade a 
uma porta USB de um computador e 
utilizando o software de controle para 
SO Windows, que já vem incluso.

O software de controle é fácil de instalar 
e roda em Windows XP/VISTA/7 (32-bit 
e 64-bit). Esse software é utilizado para 
configurar o registrador de dados, bem 
como para fazer downloads, elaborar 
gráficos e exportar dados para a 
planilha Excel.

O software permite a configuração dos 
seguintes parâmetros:

	 •	Nome	do	dispositivo
	 •	°C,	°F
	 •		Taxa	de	registro	(10	s,	1	m,	5	m, 

30 m, 1 hr, 6 hr, 12 hr)
	 •	Alarmes	alto	e	baixo
	 •		Início	do	registro	de	dados	imediato,	

retardado ou pressionando um botão
	 •		O	monitor	pode	ficar	desligado	ou	

ligado por 30 segundos, depois 
de pressionar um botão, ou 
permanentemente ligado

	 •		Sobrescrição	de	dados	(permite	
períodos ilimitados de registro pela 
sobrescrição de dados mais antigos 
com o esgotamento da memória)

OM-EL-USB-1-LCD mostrado em tamanho real.
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 Para Fazer seu Pedido visite o website br.omega.com/om-el-usb-lcd para obter preços e detalhes

 Código do Produto Descrição
 OM-EL-USB-1-LCD Registradores de dados de temperatura com visor gráfico

 OM-EL-BATT Bateria de reposição de lítio de 3,6 V
Comes complete with Windows software on CD, protective cap, mounting bracket and 3.6V lithium 
battery.
Exemplo de Pedido: Registrador de dados de temperatura OM-EL-USB-1-LCD com tela de LCD.

Especificações
TEMPERATURA
Intervalo: -35 a 80°C (-31 a 176°F)
Repetibilidade: ±0,5°C (±0,2°F)
Resolução: 0,5°C (1,0°F)
Exatidão:  
 Típico: ±0,5°C (±1,0°F) 
 Máx: ±1,5°C (±3,0°F) 
gERAL
Memória:  
16.378 leituras de temperatura
Intervalo de registro: 10 segundos 
até 12 horas
Software: Windows XP/VISTA/7  
(32- e 64-bit)
Intervalo de Temperatura 
Operacional:  
-35°C a 80°C (-31°F a 176°F); sob 
temperaturas abaixo de -20°C (-4°F), 
o tempo de resposta para a exibição 
de dados da tela de LCD fica reduzido 
em cerca de dez segundos
Limites de Alarme: Limites de 
alarme alto/baixo para temperaturas 
selecionáveis pelo software
Data/Horário de Início:  
Selecionável pelo software 
Indicadores de Status (LEDs):  
Vermelho, verde e laranja
Alimentação: Pilha de lítio ½ AA de 
3,6 V (inclusa)
Vida Útil da Bateria:	Normalmente,	
um ano, sob temperatura de 25° C e 
com taxa de registro de um a cada 
minuto (dependendo da taxa de 
amostragem, temperatura ambiente e 
uso da tela de LCD)
Peso: 43 g (1,5 oz)
Dimensões:  
119,5 mm C x 25,3 L x 2,21 mm P 
(4,7 x 1,04 x 0,87")

Suporte de 
montagem 
(incluído).

Tampa protetora 
(incluída).

Exatidão de medição vs. temperatura operacional

Tela de configuração pelo software para Windows.

Software para Windows mostra os dados em formato gráfico.
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