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Registrador de Dados de Temperatura 
Recarregável com Interface USB

OM-EL-USB-1-RCG

e  Intervalo de Medição de 
-20 a 60ºC (-4 a 140ºF)

e  Invólucro de Aço Inoxidável 
316, Classificação 
NEMA 4X (IP67)

e  Interface USB para Fácil 
Configuração e Download 
de Dados

e  Bateria de Íons de Lítio 
Recarregável

e  LEDs de Status Ficam 
Atrás da Janela Plástica de 
Proteção

e  Limites de Alarme 
Programáveis pelo Usuário

e  Registro de Dados Imediato 
ou com Início Retardado

e  Inclui software de controle 
para Windows®

O registrador de dados 
OM-EL-USB-1-RCG mede e armazena 
até 32.510 leituras de temperatura em 
uma faixa de medição que vai de -20°C 
a 60°C (-4°F a 140°F). O invólucro 
de aço inox 316 com janela em 
policarbonato é resistente a corrosão, 
impacto e água de acordo com a norma 
para NEMA 4X (IP67). A unidade 
funciona com bateria de íons de lítio 
recarregável que permite registro por até 
um mês.
O usuário pode facilmente configurar 
o registrador de dados e baixar os 
dados armazenados, conectando o 
módulo diretamente a uma porta USB 
de um computador e executando o 
software para Windows. Os parâmetros 
selecionáveis da configuração incluem 
a taxa de registro (1 segundo, 10 
segundos, 1 min., 5 min., 30 min., 
1 hora, 6 horas e 12 horas), data 
e horário do início e unidade de 
temperatura desejada (°C ou °F). Os 
dados podem, então, ser transformados 
em gráfico, impressos e exportados 
para outros aplicativos, como o Excel. 
O correto funcionamento da unidade 
é indicado por meio de lâmpadas LED 
piscantes nas cores vermelho e verde.

Especificações
Intervalo de Medição de 
Temperatura: -20 a 60°C 
(-4 a 140°F) 
Resolução: 0,1°C (0,2°F)
Exatidão: ±1,0°C (±2,0°F) típico
Unidades de Temperatura: °C ou °F 
selecionável via software.
Memória: 32.510 leituras
Intervalo de Registro: 1 segundo, 
10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 
30 minutos, 1 hora, 6 horas, 12 horas 
(selecionável via software)
Data/Horário de Início: Selecionável 
via software
Limites de Alarme: limites de 
alarme de temperatura alta/baixa 
selecionáveis via software.
Indicadores de Status (LEDs):  
Vermelho e verde
Intervalo de Temperatura 
Operacional:  
-20 a 60°C (-4 a 140°F)

Intervalo de Temperatura de 
Carregamento (Bateria):  
10 a 30°C (50 a 86°F)  
Tempo de Recarga: Máximo 5 
horas (o registrador de dados deverá 
estar conectado a uma porta USB 
habilitada para recarregar a bateria)
Duração da Bateria (de Íons de 
Lítio Recarregável): Mínimo de 
uma semana (a -20°C, 1 segundo 
de intervalo para registro); máximo 
de 4 semanas (a 20°C, 1 minuto de 
intervalo para registro)
Software: Windows 2000/XP/ VISTA 
e 7 (32-bit e 64-bit)
Alimentação: Bateria de íons de lítio 
recarregável (280 mAh)
Peso: 40 g (1,4 oz)
Dimensões: 92,7 C x 19.8 mm D 
(3,65 x 0,78")

 Para Fazer Seu Pedido
 Código do Produto Descrição
 OM-EL-USB-1-RCG Registrador de dados de temperatura recarregável com interface USB

Vem completo, com bateria de íons de lítio recarregável, software Windows em CD-ROM e 
cabo USB.
Exemplo de pedido: OM-EL-USB-1-RCG Registrador de dados de temperatura recarregável 
com interface USB e OCW-2 garantia estendida OMEGASM de dois anos para o 
OM-EL-USB-1-RCG além da garantia-padrão de um ano..

O Software para 
Windows mostra 
os dados em 
formato gráfico.

Extended Warranty
Program

SM
O programa de garantia estendida 
OMEGACARESM está disponível para 
os modelos mostrados nesta página. 
Consulte seu representante de vendas 
para obter todos os detalhes quando for 
fazer o seu pedido. O OMEGACARESM 
oferece cobertura para peças, mão de 
obra e itens retornáveis equivalentes.

OM-EL-USB-1-RCG, em 
tamanho real.

ANO1
GARANTIA

Programa de 
Garantia Extendida


